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 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار 

شعبي بعيًدا عن الحزبية والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.

نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   

الفاسدين والذين ثبت تورطهم يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.

 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف عىل مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع 

النظام بواسطة السفارات األجنبية.

 رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب 

الشعب اليمني.

الضغط  االحتجاجات لفرض  املزيد من  بما يضمن  التصعيد   رضورة 

عىل النظام وبطريقة سلمية وحضارية.

إطالة  عىل  واملساعد  للنظام  املساند  واألجنبي  األمريكي  التدخل  رفض   

بقائه يف الحكم.

تضامن���اً م���ع مس���يرة الحي���اة التي واجهته���ا خرجت 
مس���يرة جماهيري���ة مهيب���ة حضرها مئ���ات اآلالف من 
أبن���اء )محافظة صعدة( صباح  األربعاء  الماضي وحضر 
المس���يرة ضي���وف م���ن )محافظ���ة المحوي���ت( ألقيت 
بالنيابة عنهم كلمة أكدوا تالحمهم مع الشعب اليمني 

الرافض للمؤامرات التي تستهدف الثورة .
وُق�دم في المظاهرة فقرات إنشاديه وشعرية وكلمات 
خطابي���ة، وت���ال ذلك بي���ان الجماهير مش���يداً بالحضور 
الجماهيري الفاعل واالس���تجابة مع مجريات وأحداث 
الث���ورة قائ���ال : إن ه���ذه الوقفة العظيمة ف���ي هذا اليوم 
تعتبر مناص���رة ووقوفاً مشرفاً مع أبناء ش���عبنا اليمني، 
وافتخ���اراً واعت���زازاً بمواقف إخواننا في مس���يرة الحياة، 
كما أن ه���ذه الوقفة تأتي اس���تمراراً لمواقفكم المشرفة 
وحضورك���م الفاع���ل مع كل ح���دث وهذه المس���يرة هي 
إلع���الن وقوفن���ا جنب���اً إلى جنب م���ع الث���وار األحرار في 
مختلف المحافظات والمدن اليمنية الذين وقفوا بقوة 
في وجه تلك المؤام���رات الخبيثة التي اتضح جلياً اليوم 
لكل متابع أنها مؤامرة أمريكية رعاها السفير األمريكي 
ال���ذي أعلن ف���ي مؤتمره الصحفي الذي ص���رح فيه قبل 
وصول مس���يرة الحي���اة الراجل���ة إلى صنعاء أن مس���يرة 
الحياة مس���يرة غير س���لمية وم���ن حق النظ���ام القانوني 
منعه���ا رغ���م أنه���م ال يحمل���ون ال بندقي���ة وال رصاصة 

واحدة، هادف���اً بهذه التصريحات إلى إيجاد مبرر لقمع 
هذه المسيرة وهو ما حدث فعاًل.

وأك���د البي���ان : نج���دد الرف���ض المطل���ق للتدخالت 
الخطي���رة الت���ي يمارس���ها الس���فير األمريك���ي في الش���أن 
اليمن���ي الداخل���ي والتي دائم���اً نحذر منه���ا كوننا ندرك 
أن األمريكيي���ن ه���م من يقف���ون خلف النظ���ام المجرم 
ويب���رر له مجازره، كما نرفض كل المش���اريع التي تقدم 
إلى الس���احة اليمنية على أنها وطنية فيما هي مش���اريع 

أمريكية.
ونؤكد أن استهداف مس���يرة الحياة كان واضحاً أنها 
رغبة أمريكية كي ال تس���قط المؤامرة التي دبروها للثورة 

اليمنية وال تسقط معها مشاريعهم االستعمارية.
وأش���ار البي���ان : وضمن المسلس���ل الذي يس���تهدف 
شرف���اء الث���ورة ومن أج���ل تنفي���ذ المب���ادرة المرفوضة 
ش���عبياً واستمراراً في مواجهة الثورة والسعي إلجهاضها 
قامت ميليش���يات مسلحة تتبع حزب اإلصالح وجنود 
الفرق���ة فجر يوم أمس الثالثاء باعتداءات متكررة  على 
ش���باب مس���يرة الحي���اة وعلى الث���وار األحرار في س���احة 
التغيي���ر بصنعاء الذي���ن يرفضون المب���ادرة الخليجية، 
ليؤك���دوا بذل���ك االعت���داء مج���دداً أنه���م أدوات قم���ع 
للش���عب اليمني وأن ادعاءاتهم بحماي���ة الثورة إنما هي 
مجرد أكذوبة وخداع فهم اليوم من يس���تهدف الثوار 
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شباب مسرية احلياة صمام أمان  الثورة، وال ميكن ألي قوة من القوى اختزال الثورة
للشهداء والوفاء    ، الثورة  بأهداف  والتمسك  واليقظة،  بالوعي  والتسلح  الصف،  وحدة   إىل  دعوا 

مليشيات اإلصالح والفرقة تغدر بالثوار في ساعة متأخرة من الليل

بعد تصريحات السفير األمريكي المحرضة على شباب الثورة

70 جريحاً عشرة منهم في حال الخطر
تل���ك ه���ي الترجم���ة الفعلي���ة لتصريح���ات الس���فير األمريك���ي جيرالد 
فايرس���تاين الت���ي هاج���م فيه���ا مس���يرة الحياة الراجل���ة بع���د وصولها إلى 

العاصمة صنعاء قادمة من تعز
أح���زاب المعارض���ة الت���ي اعترضت كاذب���ة على تصريح���ات مندوب 
أمري���كا الس���امي ف���ي صنعاء، ل���م تكن في حقيق���ة األمر أق���ل انزعاجاً من 
فايرس���تاين والرئيس صالح الذي عقد مؤتمراً صحفياً فور وصول مسيرة 
الحي���اة إلى صنعاء؛ ليواكب بهجومه اإلعالمي على ش���باب الحالمة تعز 
حمالت القمع وأزيز الرصاص الذي حصد 16 شهيداً وعشرات الجرحى.

وعن���د وصول مس���يرة الحياة إلى س���احة التغيير األح���د منعت لجان 

المش���ترك ش���باب المس���يرة من الصعود إل���ى المنص���ة وإلقاء بيان 
خاص بالمناس���بة، األم���ر الذي أدى إلى  مش���ادات وتجاذبات دفعت 

اللجنة التنظيمية التابعة لحزب اإلصالح إلى الدفع بمجموعات مجهزة 
بالعص���ي والس���الح األبيض لمهاجمة ش���باب مس���يرة الحي���اة، وأطلقت 

عناصر الفرقة الرصاص الحي لترويع الثوار وتفريقهم .
التصرف���ات الس���ابقة لم تش���ف غلي���ل المنزعجي���ن جداً من مس���يرة 
الحي���اة وما حركته من راكد الثورة وإعادة الروح إلى الس���احات فكانت 
الخط���وة التالية التحضير لعدوان غ���ادر فجر الثالثاء، وبدأ ضيق القوى 
التقليدية بش���باب الثورة السلمية المستقلين يبرز إلى السطح ويتجاوز 
حدوده في العديد من الممارس���ات االنتقامي���ة، والتي أقل ما توصف به 

أنه���ا ممارس���ات قمعية 
بامتياز.
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تعز: مسيرات حاشدة تندد بقمع مسيرة الحياة، واحراق  العلم األمريكي ، والنواب يعلنون مقاطعة البرلمان

وصبر)رئيس  توجهاتهم،  يعارض  من  لكل  يومية  شبه  اإلصالح  اعتداءات  حاشد:  البرلماني 

اللجنة اإلشرافية لمسيرة الحياة( : ما تعرض له شباب مسيرة الحياة كان عمال ممنهجا

فهل ما زالت أمريكا بريئة من التدخالت

يقيل عسكريين.. ويصالح بين القبائل.. ويحكم على "مسيرة الحياة" بغير السلمية

ش���هدت مدين���ة تع���ز خ���الل يومي���ن 
متتالين مس���يرة احتجاجية نددت بقمع 
مس���يرة الحي���اة م���ن قب���ل الق���وات الموالية 
للرئي���س صال���ح ، وتندي���دا بتصريح���ات الس���فير  
األمريك���ي وق���د طال���ب المتظاه���رون بض���رورة طرد 

الس���فير األمريك���ي م���ن الب���الد والمن���ددة بمواقف���ه 
السافرة في التدخل في الشؤون اليمنية.

 وقد قالوا إن لم تستطع الحكومة فعل ذلك فعليها 
الرحيل واالستقالة ورفعوا الالفتات المطالبة بطرده 
والمن���ددة بمواقف���ه الس���افرة ف���ي التدخل بالش���ئون 
اليمنية كما طالب���وا بإقالة رباعي التخريب والفوضى 
ف���ي مدينة تعز كم���ا أطلقوا عليهم وه���م حمود خالد 

الصوف���ي محاف���ظ تعز ومدي���ر األمن عبد الل���ه قيران 
وقائد الحرس الجمه���وري مراد العوبلي وقائد اللواء 
"33" عب���د الله ضبع���ان وهم يهتفون ب���رع يا قيران 

برع" برع يا ضبعان برع" والصوفي الجبان" 
ه���ذا وكان قد أحتش���د عصر يوم االثنين في س���احة 
الحري���ة اآلالف م���ن المواطني���ن الغاضبي���ن للتندي���د 
بالتدخل الس���افر للس���فير األمريكي كما طالبوا بطرده 

أق����دم مجموعة من أعض����اء اللجنة األمني����ة التابعة 
لس����احة التغيير بصنعاء صباح أم����س الثالثاء بالتهجم 
واالعت����داء باألس����لحة البيض����اء على القي����ادي البارز في 

الثورة الشبابية عضو البرلمان/أحمد س����يف حاش����د .
بع����د أن منعت����ه تل����ك اللجن����ة م����ن دخول الس����احة 
وم����ن ث����م هاجمته إل����ى  مكان س����كنه في أح����د الفنادق 
المطلة على س����احة التغيير وقامت تل����ك اللجان بكسر 
ب����اب الغرفة التي يتواجد فيها وباشرت برفع األس����لحة 

البيض����اء وتهديده بالقت����ل دون ادني س����بب يذكر حد 
تعبيره  .

وأكد حاش���د في تصريح  لصحيفة الوس���ط اليمنية : إن 
االعتداء 
ي  ل���ذ ا

المتاب���ع للتح���ركات األمريكي���ة في اليم���ن مؤخراً 
يتأك���د ل���ه أن الس���فارة المبجل���ة ه���ي اآلم���ر والناهي 
وأنه���ا تتابع تفاصيل التفاصي���ل في هذا البلد، وتتخذ 
بذل���ك الق���رارات، وتعطي األوامر وتق���وم بالمصالحة 

هن���ا والمخاصمة هن���اك، وال تغض الط���رف عما من 
ش���أنه عرقلتها، وتقوم بتقديم المبادرات التي تحوي 
سياس���تها، والتي م���ن خالل تس���تطيع أن تحافظ على 

مصالحها.
* فمنذ أس���بوع كان جيرالد فيراستاين يوزع على 
س���فراء االتح���اد األوروبي ما س���مي "خارط���ة طريق" 

تتبناها واش���نطن في اليمن، كما حرص على أن تجري 
مراس���يم توزي���ع ه���ذه المهام ف���ي لقاء م���ع عبد ربه 
منص���ور ه���ادي في قم���ة هرم الس���لطة ليدش���ن علناً 

"الوصاية الدولية" أو قل األمريكية على اليمن.. 
الملف���ت في خارطة الطريق أو الخطة األمريكية في 
اليم���ن كما كش���فتها صحيفة الخلي���ج اإلماراتية أنها 
تتعلق باإلجراءات المطلوبة من األطراف السياس���ية 
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وباألخص "إنه���اء المظاهرات واالعتصامات".. وتصدر 
هذا الخبر الصفحة األولى لصحيفة "األولى اليومية".

* وب���روز أخب���ار الس���فير األمريك���ي ف���ي الصح���ف 
اليمني���ة لم يعد غريباً فق���د اعتاده الناس وأصبحوا 
إذا أرادوا ش���يئاً يقول���ون لو أن الس���فير يقول كذا أو 
يعم���ل كذا أو يقرر ك���ذا، والدليل على هذا ما نشرته 
صحيف���ة "حديث المدينة" ف���ي عددها األخير، حيث 
نش���رت خبراً مف���اده أن الس���فير األمريك���ي توجه إلى 
تع���ز إلقالة بعض الق���ادة العس���كريين، وعلى خلفية 
ه���ذا الخب���ر اجتم���ع األمريك���ي باللواء علي محس���ن 
األحمر والعقيد أحمد علي عبدالله صالح لطرح هذا 

الموضوع )اإلقالة( للنقاش واالتفاق عليه.
وفي خطوة لم يس���بق لها مثيل على مس���توى العالم  
تعدت تدخالت السفير األمريكي الشأن السياسي حتى 
وصل به األمر للمصالحة بين القبائل )مصلح اجتماعي( 
وهو ما نشر على صفحة "الفيسبوك" كما يقوم السفير 
األمريك���ي يقوم بالوس���اطة بين بعض القبائ���ل الموالية 

للنظام والبعض اآلخر الموالي لبيت األحمر.
* وعندما انطلقت مس���يرة الحي���اة.. وأعادت 
الحي���اة � حق���اً � إل���ى الث���ورة وإلى الش���عب اليمني 

اس���تقبلها الش���عب اليمني في كاف���ة المحافظات 
بالزغاريد والفرحة والبهجة، وفور وصولها تخوم 
صنعاء أدلى الس���فير األمريك���ي بتصريح في مؤتمر 
صحف���ي مصغ���ر نش���ره موق���ع المص���در أونالين، 
واصفاً مس���يرة الحياة بأنها ليس���ت س���لمية وأنها 
اس���تفزازية، وتهدف إل���ى الفوضى، قائ���اًل: "يبدو 
أن لديه���م ني���ة ب���أن ال يقوموا بمس���يرة س���لمية، 
ولك���ن الوصول إلى صنع���اء بهدف إث���ارة الفوضى 

والتسبب برد عنيف من قبل األجهزة األمنية".
م����ا وراء إب����راز الموق����ف األمريكي م����ن )مس����يرة الحياة 
الثورية( والذي أعلنه بكل وضوح واعتبر المسيرة مسلحة، 

ولو لم تحمل سالحا وبرر منعها واالعتداء عليها !!
و ج���اء ه���ذا الموق���ف األمريكي بعد صم���ٍت طويل 
يؤك���د أن الس���فارة المبجل���ة ه���ي اآلم���ر والناه���ي وأنها 
تتاب���ع تفاصي���ل التفاصي���ل في مس���ار الث���ورة، وتتخذ 
بذل���ك الق���رارات، وتعط���ي الض���وء األخض���ر، ويخ���رج 
الس���فير األمريكي عن دائرة مهام السفارات والبعثات 
الدبلوماسية ليضع الجميع أمام تحد خطير يستهدف 
الث���ورة، فاألمريكيي���ن كم���ا كان���وا في الماض���ي يغطون 
الجرائ���م، ويبررونه���ا، بات���وا الي���وم يعلن���ون موقفه���م 

للش���عب أنه���م س���يرفضون أي ث���ورة تبقى أو مس���يرة 
تخ���رج ضد النظ���ام كل ذلك م���ن أجل دع���م المبادرة 

الخليجية والحكومة القائمة !!
وهذا يعني أن هذه الحكومة جاءت خارجة عن 
مطالب وأهداف الثورة والش���عب، وأنها مؤامرة 
خارجية ب���كل تفاصيلها م���ن أول نقطة فيها حتى 
توقيعها، هي مؤام���رة خارجية والمصالح الناتجة 
عنها س���تكون ألولئك الذين قدموها، يتقاسمونها 
م���ع م���ن دعموه���م وأيدوه���م، والذي���ن يرفضون 
الث���ورة، وخانوه���ا، ويب���ررون اس���تهداف الثوار 
وقتله���م ...فهل بعد هذا يس���تطيع أحد أن ينكر 

مدى التدخل األمريكي في الشأن اليمني .
وه���ل يحتاج أحد أن يتأك���د أن الموقف من أمريكا 

غير مطلوب وال دور له ...
نضع ه����ذا الموق����ف األمريكي � وال����ذي ليس بجديد 
� إل����ى تلك الكتابات الصفراء التي تس����خر م����ن النفوذ أو 
الوجود األمريكي في الساحة اليمنية سياسياً، وعسكرياً، 
واستخباراتياً، ونقول لهم: هل ما زالت أمريكا بريئة في 
نظركم حتى اآلن ؟ وهل الموقف الس����اخط من تدخالتها 

هذه مطلوب أم ال ؟

لماذا مسيرة الحياة؟
بعد  المقاييس،  بكل  للثورة  الثاني  الشوط  هي  الحياة  مسيرة 
أن حاول إخواننا الخليجيون بتحويل اليمن إلى نادي رياضي، 
وإغفال  بالنصف،  النصف  وحكومة  الرئاسة،  في  ذلك  فتمثل 
كالحراك  الساحات  في  الشباب  في  المتمثلة  الثورية  القوى 
والحوثيين، بعد أن حاولوا إغفال هذه المكونات القوية للثورة 
مع بقايا النظام عبر مؤسساته، ولذلك كان لزاماً علينا أن نقوم 
بهذه المسيرة لنعلم العالم بأن الذي يحدث في اليمن هي ثورة 
المقاييس، وليست أزمة بين طرفين، وكذلك  حقيقية على كل 

أن نرسل رسالتنا للداخل والخارج بأننا أصحاب إرادة.

من أنتم؟
نحن شباب الثورة أصحاب اإلرادة في جميع ساحات وميادين 
الشرف والبطولة، وإننا أصحاب اإلرادة وأبناء الثورة ومعتنقي 
أو  ال��ث��ورة  اخ��ت��زال  ال��ق��وى  م��ن  ق��وة  ألي  يمكن  وال  فلسفتها، 

مصادرتها.

س: ما هي الثورة في مفهومكم كشباب؟!
الجتثاث  وكاملة  شاملة  ث��ورة  هي  مفهومنا كشباب  في  الثورة 
منظومة الفساد التي كانت تحكم البلد بكافة أركانها أو ثقافتها 
أو فلسفتها، ومن ثم بناء دولة مدنية يحتكم لها الجميع، ومن 
ثم محاكمة كافة رموز وأركان النظام حتى من أعلنوا انضمامهم 
من  بأنهم  أنفسهم  وإظهار  عليها،  التسلق  وحاولوا  الثورة  إلى 
يقودوا الثورة أو يحمون الثورة، وهم من األركان القوية للنظام 

السابق.

هل نالت المسيرة التغطية اإلعالمية المناسبة؟
نمتلك  ال  الشباب  نحن  أننا  ذلك  في  والسبب  اإلط��الق  على  ال، 
وسائل إعالمية خاصة، والوسائل التي كانت تدعي بأنها تغطي 
فعاليات الشباب أصبح موقفها واضًحا، بل أساءت إلى المسيرة 
أنها تطالب بمحاكمة  إلى  وجيَّرت عظمة وزخم مسيرة الحياة 
لها  المسيرة  إن  مع  الضيقة،  المشاريع  من  وغيرها  السفاح 
ال��ث��وري،  العمل  ف��ي  أه���داف واض��ح��ة ومعلنة وه��ي االس��ت��م��رار 
بمعنى  عليها،  يترتب  وم��ا  وال��ح��وارات  التسويات  ورف��ض كل 
عليها،  ترتب  وما  الوفاق  وحكومة  الخليجية،  المبادرة  رفض 

واالستمرار في العمل الثوري بكافة رموزه وأشكاله وثقافته.

البعض يرى بأن النظام قد سقط؟
األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  عملت  فقد  ال��ع��ك��س؛  على 
من  ب��أخ��رى  أو  بطريقة  النظام  استنساخ  على  والسعودية 
خ���الل ف���رض ح��ك��وم��ة ال��ن��ص ب��ال��ن��ص، وف����رض رئ��ي��س على 
خرجنا  بأنا  ومتغافلين  متناسين  الصاعد  العظيم  الشعب 
إلى الساحات، وقدمنا الشهداء إلسقاط النظام بكافة رموزه 
ثم  وم��ن  الحديثة،  المدنية  الدولة  بناء  ثم  وم��ن  وأشكاله، 
في  س��واء  ممثلينا  اختيار  من  نتمكن  حتى  النظام  محاكمة 
علينا  يملي  أن  دون  وبإرادتنا  بحريتنا  الرئاسة  أو  البرلمان 

أحد سواء من القوى اإلقليمية أو الرجعية.

هل تحقق شيء من أهداف المسيرة؟!
نعم تحققت أشياء كثيرة جداً جداً لمسيرة الحياة أولها: أثبتت 
وثانيها: كشفت  بالبقاء،  تحلم  ت��زال   ال  السلطة  بأن  المسيرة 
المرتبطة  الوضعية  للقوى  الثانوي  المشروع  ضيق  المسيرة 
باإلمبريالية العالمية؛ وذلك من خالل اعتداءاتها الالأخالقية 
تم  أن��ه  ن��الح��ظ  بينما  ال��س��ف��ر،  ع��ن��اء ووع��ث��اء  تحملوا  م��ن  على 
استقبالنا في بقية محافظات الجمهورية بالزغاريد والذبائح. 

هل يمكنكم أن تشرحوا لنا  بعض  المعاناة في الطريق ؟ وهل هناك 
ممول للمسيرة؟

المستقل  الشباب  بعض  عند  تتبلور  ب��دأت  فكرة  هناك  كان 
وبعض الشباب الحزبيين المتحررين من أحزابهم بأنه يوجد 
زخمها  للثورة  يعيد  فعل  وج��ود  من  بد  وال  ال��ث��ورة،  على  تآمر 
مسيرة  نقطع  بأن  وقررنا  بمسيرة،  بالقيام  ففكرنا  وعنفوانها؛ 
حسابنا  على  شخصية  بتكاليف  صنعاء  إل��ى  تعز  م��ن  راج��ل��ة 
ونفقاتنا الشخصية باذلين ومتطوعين بأرواحنا وأنفسنا لقطع 
هذه المسيرة،  وقد حاول  البعض  بوضع الكثير من العراقيل،  
واحتوائها  عليها  االلتفاف  حاولوا  المسيرة  نجحت  أن  وبعد 

بشتى الوسائل وإظهار أنفسهم أنهم المحركون لها.

هل نجحوا في ذلك؟
المسيرة مدى  بل أظهرت  اإلط��الق،  في ذلك على  لم ينجحوا 
القنوات  قيام  خ��الل  م��ن  وتفكيرها  األح���زاب  ه��ذه  فضاعة 
أن��ه��م من  ي��دع��ون  أن���اس  ل��ه��ذه األح����زاب بتكريم  ال��ت��اب��ع��ة 
لهم عالقة  ليس  المسيرة وهذا كذب.. وهؤالء  في  القيادات 
على  طلعوا  بل  حضوًرا،  وال  إدارة،  وال  تنظيمياً،  ال  بالمسيرة: 

باصات أو طيران السعيدة ولحقوا فينا ونحن في آخر يوم على 
المسيرة، وهذا هو الواقع.

هناك أخبار مفادها أن ثوار مسيرة الحياة عادوا إلى تعز.!! فما هي 
صحت هذا الخبر؟

قد  بالميسرة  قاموا  من  بأن  العام  ال��رأي  لتضليل  محاولة كاذبة؛  هذه 
عادوا إلى تعز، وهذا كالم غير صحيح وافتراء علينا.. وحقيقة الخبر: أن 
بعض القوى التقليدية )يهدفون إلى احتواء الثورة( هم من قاموا بتجاوز 
مشروعها  انتهى  قد  المسيرة  أن  بإعالنهم  المسيرة  في  الشباب  إرادة 
الذين يصعدون  وبرنامجها وقاموا بتصوير خبر وفيه بعض األشخاص 

على الباصات وعملوا لهم استقبال كبير.
وما يهدفون إليه من هذا السيناريو هو إفهام المشاهدين أن 
مسيرة  شباب  هنا  ونحن  تعز..  إلى  ع��ادوا  الحياة  مسيرة  ث��وار 
الحياة من شتى محافظات الجمهورية نرفض رفضاً تاماً الوصاية 

على الدين والجغرافيا والثورة من القوى التقليدية.

أثناء دخولكم صنعاء صرح السفير األمريكي بأن مسيرتكم ليست 
سلمية وهدفها إثارة الفوضى؟!

قام  من  بأنه  األمريكي  السفير  نتهم  الحياة  مسيرة  ث��وار  نحن 
بالتحريض لقتل الشباب؛ حيث إنه حكم على شباب سائرين 
نوايا غير سلمية، وأنهم متجهون  نواياهم هي  بأن  على األقدام 
اللجنة  م��ن  ل��م يصدر  أن��ه  م��ع  ف��وض��ى،  السبعين إلح���داث  إل��ى 
فيه  اإلطالق حدد  على  بيان  أي  المنظمة  اللجنة  أو  اإلعالمية 

اتجاه المسيرة إلى السبعين أو إلى غيره على اإلطالق.
نحن نتهم السفير األمريكي بأنه متورط بقتل الشباب، وأتمنى 
الحياة  لمسيرة  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  الرسمي  الناطق  من 
مخاطبة العالم وباألخص الواليات المتحدة األمريكية بسرعة 
سحب سفيرها ومغادرته البالد، حيث أصبح غير مرغوب فيه، 

ومتورطا بدماء شهداء مسيرة الحياة.

ما الذي حدث لكم في صنعاء؟
وصلنا إلى صنعاء وحدث لنا قمع خاصة الشباب المنظمين والذين 
مشوا على األقدام في دار سلم ،وجولة خمسة وأربعين، مع أن هذه 
أماكن  إلى  ت��ؤدي  ال  ألنها  فيها؛  لقمعنا  مبرر  أي  يوجد  ال  األماكن 
كما يزعمون السبعين أو غيره على اإلطالق، بل أن هذا الموضوع 
كان مرتب ومبيت بأنهم هم من رتبوا الطقوم وقمع المتظاهرين، 
وبعد أن قاموا بقتل بعض منا وضربنا بالقنابل الغازية وتجاوزنا 

السياج الحديدي وصلنا إلى ساحة التغيير في صنعاء.

ما الذي حدث في ساحة التغيير؟
بكثرة   فوجئنا  ب��ص��ن��ع��اء،  التغيير  س��اح��ة  إل���ى  وص��ل��ن��ا  أن  ب��ع��د 
بعض  ضرب  األحد  ظهر   وحدثت   الحقائق،  وقلب  التضليل، 
شباب المسيرة داخل الساحة،  ولكن األبشع من ذلك  االعتداء  
ال���ذي ح���دث علينا ب��ع��د ص���الة ال��ف��ج��ر، وه����ؤالء ال��م��ع��ت��دون 
مقاطعون مالئكة السماء في تقسيم األرزاق، وباعتدائهم علينا 
ونحن نائمين في ساحة التغيير في المنتدى السياسي  الكائن في 

جولة الشهداء )القادسية( بالعصي والهراوات.
 وإذا بنا ندرك بأن هناك لعبة خبيثة وخسيسة ألجل التجاوز 
على الدماء التي سقطت في دار سلم بإحداث إشكاليات داخل 
الساحة، ومحاولة تمويه مسيرة الحياة والعالم كامال بأن هناك 
صراعات ثانوية في ساحة التغيير، وتضليل الرأي العام واإلعالم 
لغرض تمويه وتضليل أبناء اليمن والعالم كله عن الدماء التي 
سالت وسقطت من قبل هذه الحكومة )الوفاق( ونائب رئيس 

الجمهورية، وهذا ما حدث.
اإلصالح  الساحة هم  في  تيارين موجودين  بين  يوجد صراع  وال 
والحوثيون؛ فهذا غير صحيح؛ وإنما الغرض التضليل على الرأي 
العام  أن هناك صراًعا بين الحوثيين واإلصالح؛ إلشغال الرأي 
العام والثوار عن الدماء التي سقطت، والتي نحمل مسؤوليتها 
حكومة الوفاق والمشترك والنظام كل المسؤولية أنهم ضالعون 

في ارتكاب المجزرة التي حدثت في دار سلم.

ما هي رسالتكم للشباب؟
تمر  اآلن  وال��ث��ورة  ثورتهم،  في  يستمروا  ب��أن  للشباب  رسالتي 
وال��ث��ورة  مؤسسية،  وث���ورة  سياسية  ث��ورة  ه��ي  م��راح��ل،  بثالث 
الشعبية في كل المناطق.. كما آمل من الشباب عدم الرضوخ 
قوسين  قاب  الله  بإذن  الثورة  وأن  مبادرات،  أو  تسويات  ألي 
أو أدنى من تحقيق كافة أهدافها، وما على الشباب إال الصمود 
بالوعي  والتسلح  الثوار،  وح��دة  على  والحفاظ  واالس��ت��م��رار،..،  

واليقظة، والتمسك بأهداف الثورة ، والوفاء  للشهداء،
من  المتحررين  أو  المستقلين  وخ��اص��ة  الشباب  م��ن  آم��ل  كما 
قيادي  إط��ار  وإيجاد  التوحد  والحوثيين  الحراك  وم��ن  أحزابهم، 
أبناء  كافة  إلى  وتوصيله  الثوري  العمل  لقيادة  إعالمي  تنسيقي 

الوطن في الداخل والخارج وإلى المجتمع اإلقليمي والدولي

كنا نقارع وبحدية مفرطة كل من يدخل معنا 
في جدل حول القوى التقليدية أنها ال زالت على 
ثقافتها اإلقصائية وأنها ال يمكن أن تتغير مهما 
كانت قوة عواصف التغيير المحلية واإلقليمية 

والدولية. 
الواعين  المدركين  أولئك  وج��ه  في  نقف  كنا 
مع  تحالفها  على  اعتمادا  القوى  تلك  لحقيقة 
تقبل  لن  أنها  منا  ظنا  والتغيير،  الحداثة  قوى 
بنيتها  ف��ي  إي��ج��اب��ي  لتطور  وف��ق��ا  إال  بالتحالف 
الثقافية وإدراك لمتطلبات اليمن الجديد الذي 
خاطئين،  كنا  لألسف  لكن  أبنائه..  ينشده كل 
إصدار  في  متعجلين  واعين،  غير  مدركين،  غير 
هذه  تمارسه  ما  على  بناء  ذلك  أدركنا  األحكام. 
وتهميش  إقصاء  من  التغيير  ساحة  في  القوى 
أقنع باقي المغرر بهم بأن كل شعاراتها وخطابها 
تقية  س���وى  ل��ي��س  أح��ي��ان��ا  المنفتح  اإلع��الم��ي 

التي  وممارساتها  أساليبها  حقيقة  على  للتغطية 
تزيح اآلخر وتهمشه شأنها في ذلك شأن قذائف 
اللواء المرحبة بمسيرة الحياة والتي لم تكن سوى 

ذر للرماد على العيون. 
الحياة  لتعيد  تعز  من  انطلقت  تلك  الحياة 
لساحة التغيير المغلوبة على امرها.. رحب بها 
مشرقة  لوحة  رسمت  توقفها،  محطات  في كل 
ليمن محفوف بالحب، وطن يحدد مالمحه كل 
أبنائه، وصلت صنعاء بعد خمس أيام من السفر 
في مدخل  سيرا على األقدام، قدمت 13 شهيدا 
الثورة  وهج  يحدوها  الساحة  وصلت  العاصمة 
محفوفة  اإليقاع،  منتظم  حياة  ونبض  المتوقد 

بفرح واستبشار الوطن كله بيمن جديد. 
اليمن، ألنها  أولئك حياة  للتقليديين  يرق  لم   
الهيمنة  ثقافة  االستئثارية،  لثقافتهم  م��وت 
التي تشربوها منذ لحظات التكوين األولى.. جن 
ميكرفون  عبر  ستقال  س��واء  من كلمة  جنونهم 
عليه  للسيطرة  دائما  يستبسلون  الذي  المنصة 
يتلقفها  أن  يمكن  ال  الكلمة  أن  على  دالل��ة  ف��ي 

لهم  لو كتب  فيما  قناة  أو  إذاع��ة  أو  ميكرفون 
من  هم  مسار،  وفق  إال  الوطن  حلم  بقتل  الفوز 
لم  )الحياة(  ومعانيها..  ويحدد كلماته  يرسمه 
وخ��ارج  إرادت��ه��م  برغم  ألنها كانت  ه��ؤالء  ت��رق 
قتلها  حاولوا  فقد  وألنها كذلك  هيمنتهم  إط��ار 
في  فإنهم  في حقدهم عليها  في مهدها.. وإمعاناً 
يقيها  أو ما  لم يغنوها من جوع  التغيير  ساحة 
االعتداء  األثافي كان  وثالثة  القارس  برد صنعاء 
على رموزها ألنهم أراد الحديث عبر الميكرفون 
المقدس عن أهدافها العظيمة وغايتها النبيلة . 
عموما: )الحياة( وصلت وستبقى )حياة( ولن 
تغادر ساحة التغيير رغم أنف ميكرفون المنصة 
الذي ردد على األسماع: من يريد العودة إلى تعز 
فالباصات جاهزة.. في األخير ال بد من أن نؤكد 
للشباب أن استعدوا ل�)حياة( قادمة أكبر وأكثر 

تضحية من )حياتنا( الحاضرة.

لقد ضاق الناس ذرعا باإلقصاء والتهميش، االستعالء 
الله  باسم  يمارس  ذلك كان  أن  سيما  ال  الضعفاء،  على 
وباسم الوطن والثورة، وتحت ذريعة وجوب إطاعة ولي 
األمر، وحراسة الوحدة الخالدة، ورعاية األمن ومحاربة 
في  الشعب  جموع  تحركت  فارقة  لحظة  وفي  الفوضى، 
طليعتها الشباب ليسعى إلى إزالة المنظومة المتطفلة 
على السلطة، وما حولها من البقع المتنفذة على مصالح 
العباد، ولكن أجزاء من أصيلة من تلك المنظومة قرأت 
تنجو  أن  وحاولت  السلطة،  سقوط  حتمية  الواقع  في 
تؤجل  أن  وحاولت  الثورة،  سفينة  إلى  فقفزت  بنفسها 
لحظة سقوط النظام القمعي أكبر فترة من الوقت، تارة 
بانخراطها في صفوف الثوار، وتارة بالحديث إلى السلطة 
وإلى القوى الخارجية باسم الساحات الثورية الطاهرة،

وحقا تمكنت هذه األوصال التي تصّنعت دورة الثوار 
موقف،  من  أكثر  في  الثوري  الحسم  تخير  من  األح��رار 
ساحاتها  في  الثورة  شباب  يسقط  ما كان  بعد  سيما  ال 

بالعشرات خالل الساعات ذوات العدد هنا وهناك.
وتستمر المأساة بفصل جديد بدأ حين تنامت النزعة 
اإلقصائية والتهميشية لدى تلك األطراف، التي التحقت 
التهم  بتوزيع  ب��دأت  فقد  الحًقا،  الثورة  شباب  بركب 
النظام،  بالتحالف مع  الساحات  في  جزاًفا على شركائها 
سرقة  إل��ى  والسعي  القومي،  األم��ن  لحساب  وبالعمل 
أنصارها  على  ت��وزع  ال��وق��ت كانت  ذات  وف��ي  ال��ث��ورة، 
نياشين الثورة، وصكوك الوطنية، وكأنها موكلة من الله 
بكشف الضمائر، واإلعالن عن النيات، وتصنيف الناس 

إلى أخيار وأشرار.
ت��ص��اع��دت األح����داث درام��ي��ا ب��س��رع��ة ق��ب��ل توقيع 
ولمن  للنظام  اإلعالمية  الحملة  بدأت  حين  المبادرة، 
بتشتيت  ب��دأت   – عناصره  من  الثورة  بركب  التحق 
تركيز الناس بعيدا عن الثورة، بقضايا غير مجدية، وال 

حقيقية، فالتضخيم اإلعالمي
إلى طلقة  الكالنشنكوف  إلى تحويل طلقة  كان يصل 
تقرير  ج��اء  حتى  حدثت،  إن  دم��اج  على  ثقيل  مدفع 
ما  ومؤكًدا  األكاذيب،  لهذه  فاضحا  الوطني  المجلس 
تلك  سبب  أن  استنتاج  من  المقالة  هذه  إليه  تذهب 
عن  بعيد  بالناس  ذه��ب��ت  لتي  اإلع��الم��ي��ة  الحمالت 
يتوقع  التي  األط��راف  التهام  مسبقا  ومهدت  ال��ث��ورة، 
أن تكون واقفة بصمودها المعهود ضد تقرير الصفقة 
الفرقاء  بين  السلطة  تقاسم  رت��ب��ت  ال��ت��ي  الخليجية 
لحظة  ج���اءت  إن  وم��ا  دؤوب���ا،  سعيا  إليها  الساعين 
وسقطت  المواقف،  تميزت  حتى  الرياض  في  التوقيع 

مواقف  ال��ظ��اه��ر  ف��ي  يتصنعون  فمن ك��ان��وا  األق��ن��ع��ة، 
الدهر،  م��ن  حينا  ساكتين  ه��م��دوا  للمبادرة  ال��رف��ض 
مواقفهم طويال،  على  يسيطر  لم  لكنه  الحرج،  ونالهم 
الحياة(  )مسيرة  تعز  من  الراجلة  المسيرة  فقد جاءت 

لتعري مواقف المراوغين.
في  الثورة  تفاصيل  الحياة  ميرة  اختصرت  هكذا  نعم 
بسعي  ب��دأت  فقد  عريضة،  خطوط  ف��ي  م��ع��دودة  أي��ام 
خالص من اإلحرار في ساحة الحرية بتعز، وحال النظام 
خرجت..  ولكنها  يلتّم،  أن  قبل  جمعها  فض  وأع��وان��ه 
فتغيرت آلية العمل الساعي إلى إعاقة المسرة، بطريقة 

تشبه طريقتهم التي حاولوا بها إعاقة الثورة،
باسم  الناطق  دور  يمثل  أن  م��ح��اوال  بعضهم  فجاء 
المسيرة، ليتمكن من التأثير على مضمون رسالتها، بعد 
أن لحق بها وقد فاتته إلى ذمار، ظنا منه وممن أرسله 
الحياة غافلون عنه حين كان يسعى  أن شباب مسيرة 
وهو  للمسيرة،  والداعمين  التجار  عند  ستار  من خلف 

يحاول إقناعهم بالتخلي عن مساندة المسيرة،
واجهت  والجديدة  القديمة  مساعيه  فشلت  ولما 
اإلعالمي،  بالتضليل  تمثل  جديدا،  مخططا  المسيرة 
حين  صنعاء  إل��ى  المسيرة  فيه  وصلت  ي��وم  أول  فمن 
العاصمة  أط����راف  ف��ي  ال��ن��ار  ت��ح��ت  ال��م��س��ي��رة  علقت 
تمارس  التغيير  ساحة  في  الثورة  منصة  صنعاء كانت 
إلى  تمت  ال  برامج  من  تقدمه  بما  اإلعالمي  التضليل 
أجواء سقوط الشهداء حينها بصلة، بل كانت تحتفل 
م��ن حث  ب��دال  ب��س��الم  الساحة  إل��ى  الشباب  ب��وص��ول 
الناس على مناصر الشباب الذين تربصت بهم بنادق 
مواجهة  في  الحياة  مسيرة  وتستمر  والعمالة.  الغدر 
للعدوان  تعرضها  لحظة  إل��ى  تصل  حتى  األقنعة  ه��ذه 
أمام المنصة حيث ال أحد من خارج الساحة ليعتدي 
المكلفين  البالطجة  من  الساحة  نسخة  سوى  عليهم 
تهميشي  استبدادي  خطاب  لفرض  المنصة،  بحراسة 
ويجعل  دارت،  أمريكا حيث  مع  يدور  الساحة،  على 
له  مطالبة  األمريكي  السفير  بطرد  الشباب  مطالبة 

باالعتذار فحسب! وهلم جرا.
 – صنعاء  إلى  القادمة  ونظائرها  اليوم  الحياة  مسيرة 
إن شاء الله - تعّبر عن المقاومة لمسيرة االتجار بدماء 

الشهداء في موكب صفقة المبادرة الخليجية،
شديد  بوضوح  تفضح  مسيرة   الوقت  ذات  في  وه��ي 
أمام  األصعب  االختبار  مثلت  ألنها  ونفاق،  زيف  كل 
أصحاب الوجهين، أو يمكن القول: أصحاب الرجلين.. 

رجل في السلطة وأخرى في الثورة!..

الباصات جاهزة 

ا الوصاية على الدين والجغرافيا والثورة من القوى التقليدية السهيلي: نرفض رفًضا تامًّ

الحياة مسيرة  ف��ي  ال��ث��ورة  مسيرة 

نقاًل عن صحيفة الوسط

عبدالحكيم الصبري

بقية ]هل ما زالت أمريكا...[

مسرية الحياة التي قادها شباب تعز األحرار الذين ما زالوا يثبتوا فعال أنهم صمام أمان هذه الثورة.. أعادت الحياة ـ حقا ـ إىل الثورة وإىل الشعب اليمني، وقد قيل  عنها الكثري،  وكثرت األقاويل  
حولها، وبمسرية الحياة شهدت الساحة الثورية اليمنية مدًا و جزرًا،  التوعية الثورية التقت  بساحة التغيري بصنعاء الناشط اإلعالمي يف مسرية الحياة   الثائر /حسني محمد السهيلي، ويف 
هذا اللقاء  يعكس الكثري من رؤى وأهداف وتطلعات مسرية الحياة، وما رافق املسرية من معاناة جسدية ومعنوية، ومحاولة البعض تغيري وقلب الحقائق، مناديا الثوار بالوحدة، والتسلح بالوعي 

واليقظة، والتمسك بأهداف الثورة ، والوفاء  للشهداء ، فإىل تفاصيل اللقاء:



3 العدد ) 39 ( 

الجمعة 5 صفر 1433هـ املوافق 30 / 12 / 2011 م  

الناس  يقول  مما  في ش��يء  يرخص  أسمع  )ل��م  اب��ن شهاب:  ق��ال 
كذب إال في ثالث: الحرب واإلصالح بين الناس وحديث الرجل 
القاضي عياض: )ال خالف  المرأة زوجها(، وقال  امرأته، وحديث 
علماء  ه��ذا من ك��الم  ال��ص��ور(  الثالث  ه��ذه  في  الكذب  ج��واز  في 
وقدماء السلف واإلخوان المسلمين، فانظر كيف ينقلونه باهتمام 
وكيف يطبقونه بدقة، في حربهم اإلعالمية ضد الثوار الحقيقيين 
ويصفونهم مرة بأنهم خونة ومرة بأنهم أمن قومي أو مندسين.. 
إلخ تسمياتهم القبيحة، هم يفعلون هذا وحليفهم األمريكي يفعله 
يستقون شرعية كذبهم  انهم  هي  بدرجة  منه  افضل  لكنهم  أيضا 
دين  معه  فليس  األمريكي  السفير  وأم��ا  )الدين(والمصالح،  من 
يجيز له الكذب، ويكفيه أن مصالحه في الكذب. بل هم يتبعون 
السفير األمريكي في جميع أبواقهم اإلعالمية، فلما قال السفير: إن 
مسيرة الحياة لم تكن سلمية وإنها بتخطيط إيراني،، قالت وسائل 
إعالمهم نفس الكلمات وزيادة ومن أراد التأكد فلينظر صحيفة 
الوطن السعودية ومن تناقل كالمها من الصحف اليمنية والمواقع 

االلكترونية.، 
إل��ى ج��واز  ال��ع��ل��م��اء(  م��ن  )يعني  ال��ط��ب��ري: ذه��ب��ت طائفة  ق��ال 
الكذب لقصد اإلصالح،))ليس بمعنى الحزب(( وقالوا: إن الثالث 
الكذب  وقالوا:  غيرها((  عليها  يقاس  ))يعني  كالمثال،  المذكورة 
المذموم إنما هو فيما فيه مضرة))يعني تضر حزبهم وتبعدهم عن 
الكرسي والسلطة(( أو ما ليس فيه مصلحة))تكون لهم أيضا(( وقال 
المراد  الكذب  وحملوا  مطلقا  في شيء  الكذب  يجوز  ال  آخ��رون: 
هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم دعوت لك أمس. 
وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ويعد امرأته بعطية شيء، 
أوال  انظر  ق��وة!!!  نفسه  يظهر من  وأن  الله ذلك،  قدر  إن  ويريد: 
قدرة  ال  ما  ويمنيها  عليها،  يضحك  طبعا  بالمرأة،  يهزأون  كيف 
له عليه أصال، فإن اكتشفت كذبه وضعفه، يقول: )استثنيت في 

نفسي، وقلت إن شاء الله(، يا سالم سلم!!، هكذا ستضحكون على 
الشعب، وتعدونهم وتمنونهم ما ال قدرة لكم عليه، وإذا كشف 
الشعب  تملصكم ال يدري  لتبرروا  بوعودكم وأتيتم  عدم وفائكم 
عندما  أم  وع��دت��م،،  عندما  ه��ل  انتم ك��اذب��ون،  األم��ري��ن  أي  ف��ي 
بررتم،، بمعنى هل كنتم جادين وصادقين حين الوعد، أم أن شيئا 
التي أتيتم بها لم يكن،، إن كنتم تبررون الكذب بما  من األعذار 
)الغاية  ماكيافيللي  نظرية  أصحاب  إذن من  فأنتم  الغاية،  يسمى 
تبرر الوسيلة( وال عالقة لكم بدين الصدق والوفاء ،وهما الصفتان 
التي اشتهر بهما النبي الكريم صلوات الله عليه وعلى آله، ثم كل 
أو  ))أو حزبه(( مضرة  نفسه  ليدفع عن  إال  واحد أصال ال يكذب 
يجلب لنفسه ))أو لحزبه(( نفعا ))كراسي وسلطة وأي نفع أكبر من 
هذا((،  هكذا هم اإلخوان لم يبرحوا أساليبهم القذرة التي عكست 
نظرة سلبية عن الدين العظيم الذي لو تمكنوا من تحمل مسؤولية 
إيصاله إلى العالم فلن يقبل العالم به، بل سينفرون عنه فرار حمار 
الوحش من القسورة،  هانحن سمعناهم يقولون في ساحات الحرية 
والتغيير: لم نقبل علي محسن إال من أجل كسر شوكة علي صالح، 
وسوف نطالب برحيله فورا عندما يرحل علي صالح،، يا ترى على 
من  يريدون  ال  فعال  وهم  الشعب،  على  هل  اليوم  يكذبون  من  
علي محسن إال ورقة للضغط على علي عبدالله صالح، أو يكذبون 
واإلبقاء  انضمام علي محسن،  فكرة  تمرير  أجل  الشباب من  على 
الذي  الجمهوري  الحرس  مقابل  لإلصالح  عسكري  عليه كجناح 
يستولي عليه المؤتمر، وأنا أجزم بأنهم كاذبون، فإن كذبوا بهذه 
الكاذبين،، طبعا معهم مبرر  الله على  وإال كذبوا بتلك،، أال لعنة 
لكذبهم، فكيف سيصلون إلى السلطة ويطهروا الشعب من الفساد 
إن لم يكذبوا هذه الكذبة، نعم إن لم تنفع مثل هذا الكذب فإن 
من  اليمن  سينقذ  من  وحينها  ينفع،  لن  بغيره  والكذب  الصدق 
كثرة كذب على صالح،، طبعا أكثر خطأ أخذوه على علي صالح هو 
وقد  غيرهم،،،  على  يحرمونه   ما  ألنفسهم  يجوزون  كثرة كذبه، 
وتونس  مصر  في  الحكم  إلى  وصلوا  الذين  السنة  أخوانهم  سمعنا 
والمغرب وكبيرهم القرضاوي وتصريحاتهم بعدم محاربة )الفن( 

وعدم فرض)الحجاب( والتعامل بعقالنية مع )الغرب وإسرائيل( 
الذين هم يهود ونصارى، ومقاطعة أخوانهم الذين يشهدون إال إله 
عليها سعوديا  المغضوب  ومعهم  الله(  )إيران وحزب  في  الله  إال 
وخليجيا )حماس(.. طبعا يمكن هم في هذه الوعود والتصريحات 
عندما  لكن  والشعوب،  الغرب  يطمئنوا  أن  أج��ل  من  ك��اذب��ون، 
إما  م��ر،،  األمرين  الحقيقة كال  في  فسينقلبوا،،  ملكهم  يوطدون 
به دينهم  بما ال يسمح  العمالة والسماح  الكذب من جهة، وإما 

الذي سيصلون إلى الكراسي بواسطته من جهة أخرى،، 
لقد قال قائلهم قديما: )ال يجوز الكذب إال في مستثنيات، 
ليس  لهم  ماكان  ))طبعا  تورية  بل  بكذبات  ليست  أيضاً  وهي 
أربعة  والمستثنيات   ، ال��ك��ذب((  فهو  عليهم  وم��ا ك��ان  كذبا 

ذكرها ابن وهبان في نظمه:
قتاٍل  أو  لتَرَضى  وأه��ٍل   ... ظالٍم  دفع  أو  الكذب  ج��اَز  وللصلِح 

ليظَفروا
والصلح عندهم له تعريف خاص، فما كان فيه مصالحهم فهو 
اسرائيل،،  صهاينة  يفعل  بالضبط كما  به،  الوفاء  ويجب  صلح،، 
كذبهم  للناس  ويكشف  ويسكتهم  يلجمهم  م��ن  ه��و  وال��ظ��ال��م 
ب��أي وج��ه ول��و كذبا  ال��ن��اس لقتاله  واف��ت��راءه��م، وم��ا سهل دف��ع 
فيجب عمله، كأن يسموا الزيدية روافض ويدعوا أنهم يصنعون 
وقد  السليمة،  الفطر  ورفضته  األسماع  مجته  مما  ويصنعون، 
)باب  في كتابه  الحديث   في رواية  البخاري وهو عمدتهم  عنون 
الكذب في الحرب( ويبرر ابن حجر للكذب من عامة الناس تحت 
ذلك العنوان ويقول: المنع)يعني من الكذب( مطلقا من خصائص 
النبي )ص( فال يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره، هكذا 
قال ابن حجر: الكذب محرم على النبي فقط أما أنتم أيها اإلخوان 
وإال  ال��ك��ذب  إال  ينفعكم  ال  ضعفاء  بشر  فأنتم  لكم  مباح  فهو 
فستهلكون تحت كلمات الصادقين، عجبا!! ألم يسمع هؤالء قول 
الله تعالى(ِإنََّما َيْفتَرِي الَْكِذَب الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اللَِّه َوأُولَِئَك 
الشعب، كيف ستصدقون من  أيها  بالله عليكم  الَْكاِذُبوَن(..  ُهُم 

يتخذون الكذب دينا؟
يوافق  فيما  فقط  الكذب  يستخدمون  أنهم  على  وللتأكيد 
يؤججون  معه،  إعالميا  وتعاملهم  دماج  في  يجري  ما  أهواءهم 
الصراع لكي يلفتوا مسيرة أنصار الله عن الثورة وما يراد بالثورة 
من المكيدة )المبادرة( التي وقعوها مع النظام،، من جهة ومن 
المتجبر،  المتسلط  بمظهر  المسيرة  إظهار  يحاولون  جهة أخرى 
على سبيل المثال: سمح الحوثيون بإدخال قافلة غذاء إلى دماج، 

فجاء الخبر في وسائل إعالم اإلخوان وبالتحديد أخبار اليوم بأن 
اإلنسانية،، طيب  باب  القافلة سياسة وليس من  أدخل  الحوثي 
دخلتم  أين  فمن  وشاهدتموها،  الجميع،  بمرأى  القافلة  دخلت 
من  أليس  سياسيا،،  ك��ان  الدافع  أن  لتعلموا  الحوثي  قلب  إل��ى 
مذهبكم جواز الكذب لإلصالح،، هب أنكم علمتم من تصريح 
ال،، كان  وتقولوا:  تكذبوا  لم  فلم  سياسة،،  ذلك كان  أن  الحوثي 
الحوثي إنسانيا في تفاعله مع الصحفيين واإلعالميين واستجاب 
يقابلوا  أن  السلفيين  على  ويجب  القافلة  وأدخ���ل  لمطالبهم 
بالكذب،  ال��ص��راع  تأجيج  إل��ى  ذهبتم  لم  باإلحسان،،  اإلح��س��ان 
وأنتم تقولون إن الكذب إنما هو لإلصالح،، هل تعنون باإلصالح 

الحزب، بالتأكيد أنتم تعنون هذا. 
لشهرين، وهو كذب  تباكيهم على حصار دماج  اآلخر:  المثال 
بينما  والسالح،  المسلحين  دخ��ول  لمنع  إال  حصار  هناك  وليس 
دم��اج  فيها  بما  بالكامل  ص��ع��دة  محافظة  ح��ص��ار  ع��ن  ت��غ��اض��وا 
أعوان  أحد  التي كان  الظالمة  الحرب  هي سنوات  لسنوات ست 
مساجد  جميع  وف��ي  دم��اج  ف��ي  أنفسهم  السلفيون  فيها  النظام 
الجمهورية. كان خاللها عسكر زعيل يصف الرئيس بأوصاف ال 
واإلخ��وان  السلف  خطباء  وكان  الراشدون،  الخلفاء  إال  يستحقها 
الناس  يحذرون  يفتأون  ال   ، تسميات  من  شئت  وما  والوهابية 
واالجتماعات  والندوات  الخطب  في  األمر  ولي  على  الخروج  من 
األم��ر( و)ب��اغ( ويجب  )طاعة ولي  أنه خ��ارج عن  للحوثي  في غمز 
على المسلمين قتاله، ... واليوم وبعد أن خرجوا جميعا وأصبحوا 
بغاة، وهم بغاة فعال، هم بغاة سلطة، بغاة فساد، بغاة شر للبالد 
ثورة..  انقالبهم  وسموا  الثوار،  مع  ثوارا  أنفسهم  سموا  والعباد، 
والثورة منهم بعيدة، نعم ألنهم جزء من النظام، وقد وقعوا على 
تعديل الدستور مرات ومرات من أجل التمديد للرئيس ومجلس 
النواب، وانقلبوا فعليا على ما كتبوه بأيديهم مع النظام، وهاهم 
اليوم يبيعون دماء الثوار الحقيقين ببضع وزارات يتبعها تقاسم 
ث��وار... ستأتي  أنهم  الشعب  على  يكذبون  زالوا  للسلطة، وال  كلي 
هم  عفوا..  علينا،  يكذبون  أنهم كانوا  حينها  تكتشف  التي  األيام 
اليوم يكذبون علينا، ال.. باألمس كانوا يكذبون، بالله عليكم متى 
نعرف أنكم صادقون ومتى نعرف أنكم كاذبون، هل هناك عالمة 
لكذبكم وصدقكم؟، ال توجد عالمة ألي من ذلك، لكن صدقوني أن 
الشعب يعرف أن من عالماتكم أنكم أينما كانت المصلحة كنتم،، 
دستم  ولو  المال كنتم،،  أينما كان  السلطة كنتم،،  وأينما كانت 

على دينكم تحت أقدام أمريكا

صعدة، عدن..

مليشيات اإلصالح

تعز: مسيرات حاشدة

البرلماني حاشد
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بالقم���ع والعدوان وهم ف���ي ذات الوقت يؤك���دون تنفيذهم 
لألجن���دة األمريكية كما صرح بذلك الس���فير األمريكي وهو 

يبرر قمع مسيرة الحياة ويعتبرها غير سلمية.
إن ه���ذه التصرف���ات كلها تأتي ضمن التق���رب الفاضح إلى 
الس���فارة األمريكي���ة لجل���ب رضاه���ا وودها وكس���ب والئها 
ودعمها ليس إال ..ألن المبادرة الخليجية باتت غير مقبولة 

ووجهت برفض شعبي غير مسبوق  وال نظير له.
كم���ا أن هذه االعت���داءات تتناغم م���ع الموقف األمريكي 
وتأتي استجابة له وتدل على أن السفير األمريكي هو من يدير 

البالد ويأمر وينهى كيفما أراد.
إننا نؤكد من هذه الساحة الغاضبة للمتآمرين على الثورة 
الش���عبية إلجهاضه���ا وإفراغ س���احاتها ليتس���نى له���م تنفيذ 
مبادرته���م المش���ؤمة أنه���م بعملهم هذا ال يخدم���ون البلد 
وس���يخسرون بذل���ك ثقة الش���عب اليمني الثائ���ر الذي بات 
ي���درك كل المؤامرات التي تس���تهدفه، ولم يعد هناك وقت 

الستجهال الشعب واسترخاص دماء أبنائه األحرار..
لقد آن لش���عبنا أن ينادي برحي���ل كل الظالمين والعمالء 
دون اس���تثناء وفي مقدمتهم السفير األمريكي الذي تحدث 
ب���كل وقاحة داعي���اً إلى قمع الثوار واعتباره���م غير قانونيين 
مشرعن���اً س���فك دمائه���م وموضح���اً بذل���ك م���دى الوصاية 
األمريكي���ة والتدخ���ل الس���افر في ش���ؤون بلدن���ا، فلو تدخل 
أي س���فير لدولة أخرى بهذا الش���كل لكان موقفاً غريباً عند 

الكثير من الناس ..
مساء  الثالثاء  شهدت مدينة ذمار مسيرات احتجاجية 
كب���رى في اط���ار التصعيد الثوري لش���باب الثورة الش���عبية 
السلمية ، حيث أكد المتظاهرون استمرارهم في المسيرات 
واالعتصام���ات والنض���ال الس���لمي بمختل���ف أش���كاله حتى 

تحقيق كافه أهداف الثورة.
فف���ي المس���يرة الت���ي جاب���ت ش���وارع  المدين���ة طال���ب 
المش���اركون في المس���يرة "برحيل الس���فير االمريكي وإسقاط 
الس���فارة االمريكي���ة".. ووض���ع ح���د لم���ا تقوم ب���ه مجاميع 
المش���ترك ض���د ش���باب الث���ورة األح���رار.. كما أك���د الثوار 
رفضهم لحكومة باس���ندوه التي وصفوها بأنها هي وأشخاصها 
هم نفس الحكومة الس���ابقة التي خرجوا من أجل إسقاطها.. 
وق���د رف���ع الث���وار هتف���ات ثورية: "الش���عب يريد اس���قاط 
النظ���ام...و يا حكومة نص بنص واح���د قاتل واحد لص....
ي���ا س���فير االمري���كان ارحل ي���ا عبد الش���يطان ...ي���ا عمالء 

االمريكان أنتم أعداء االوطان".
وأك���د المش���اركون في المس���يرة المض���ي في خ���ط التصعيد 
الث���وري حتى اس���تكمال جميع أه���داف الث���ورة.. وعبروا عن 
رفضه���م للمب���ادرة الخليجي���ة.. واعتب���روا الموقعي���ن عليه���ا 
خائنين لدماء الش���هداء وألهداف الثورة التي خرج اليمنيون 
م���ن اجله���ا... وعل���ى صعيد متص���ل ش���هدت محافظة عدن 
مس���اء  الثالث���اء خ���روج مس���يرة حاش���دة ف���ي مدينة الش���يخ 
عثمان تعهدت باالس���تمرار في درب الثورة الس���لمية ورفض 
أية حصانات أو ضمانات لعل���ي صالح وأركان نظامه لإلفالت 
من العقاب لقاء جرائمهم البش���عة ضد اإلنسانية و للمطالبة 
بط���رد الس���فير األمريكي عل���ى خلفية تصريحات���ه األخيرة بحق 

مسيرة الحياة والتي بررت لصالح و بالطجته اإلقدام على قتل 
المش���اركين فيها وانطلقت المس���يرة من جول���ة القاهرة حيث 
جابت الش���ارع العام حتى س���احة النور وهي ت���ردد الهتافات 
والشعارات المطالبة باستمرار التصعيد الثوري حتى تحقيق 

كل األهداف وفي مقدمتها محاكمة القتلة والمجرمين.
وف���ي االثنين  الماضي خ���رج  األالف  من الثوار  في صنعاء 
مطالبي���ن بمحاكم���ة علي صالح كمجرم ح���رب وعدم منحه 
أي حصانة، كما ش���هدت البيضاء مس���يرات سلمية مماثلة 
احتجاجا على قتل المش���اركين في مس���يرة الحي���اة في صنعاء 
الس���بت الماض���ي ورفع المش���اركون صور ش���هداء  مس���يرة 
الحي���اة التي  قدمت من تعز واعت���دت عليها قوات  النظام 
القمع���ي المتهال���ك  فقتل���ت 14 واصابت المئ���ات وما زال 

العشرات من الشباب رهن االخفاء القسري.
ورفع  المتظاهرون الفتات تحيي أبناء مدينة تعز، وتدعوهم 

إلى االستمرار والصمود حتى تحقيق أهداف الشهداء.

أرجعوها بعد وساطات-..
التصرف الس���ابق ليس األول من نوعه حيث س���بقه االعتداء 
على ش���باب حس���م الثورة والصمود في جولة عشرين، وكذلك تم  

االعتداء على المتظاهرين في شارع الستين مرات عديدة. 
االعت���داء ال���ذي أدى إلى س���قوط جرحى القى إدانات ش���ديدة 
وقوية من قبل العديد من االئتالفات في س���احة التغيير بصنعاء 
وغيرها م���ن الس���احات، والمنظمات الحقوقية، والش���خصيات 
االجتماعية، منددين، واصفين الحادث بالغاش���م، محذرين من 
اس���تمرار االعت���داءات على الثوار، مؤكدين عل���ى أن الثورة ثورة 
الجميع، فال وصاية ألحد عليها، وال أحقية ألحد بها، ما دام وقد 
امتزجت فيها دماء الشهداء من جميع أطياف شعبنا العظيم.

 مؤكدين بأن  خروج الش���باب والش���عب م���ن خلفهم في وجه 
النظام المتهالك وكافة رموزه وأركانه ما هو إالّ رفُض لممارس���ة 
القمع واإلقصاء الذي تعرضوا له س���نين عديدة من قبل النظام، 
مجددي���ن اس���تنكارهم ورفضهم ألي اعت���داء أو إقصاء أو تمييز 
يتعرض له أي فرد من أفراد ش���عبنا خارج الس���احات وداخلها، 
والغريب في األمر أننا لم نر أية إدانة أو استنكار من قبل أحزاب 
اللقاء وحكومة ما تسمى بالوفاق، وكأن األمر ال يلفت انتباههم، 
أو أنه لبى ش���يئاً في نفوس���هم، كانوا يتمنون���ه منذ زمن، وإال فما 
المبرر لسكوتهم تجاه هذا الفعل، أليسوا بشراً ولهم حرمة، وهل 
يجوز مثل ذلك الفعل في حقهم، أم أن ذلك صار نوعاً جديداً من 
كرم الضيافة يقدم عليه المضيف تجاه ضيوفهم الوافدين إليه، 
والمش���اركين له في ثورته، أم أن ذلك هو الجزاء الذي كان يجب 
أن يقدم لمن خرج س���يراً على قدمه وقطع تلك المسافة الطويلة 

من أجل هذا الوطن المنهوب والمتآمر عليه؟؟!!
إن ارت���كاب مثل هذه الممارس���ات من قبل شركاء ف���ي الثورة يعتبر 
فعل مش���ين وقبي���ح، يعبر عن تشرب عقلي���ة مرتكبي���ه بثقافة النظام 
البائ���د القمعي���ة؛ لذلك دعا الش���باب األحرار  كل الشرف���اء أينما كانوا  
إل���ى التالح���م  والحرص على وح���دة الصف، ونبذ الفرق���ة، والوقوف في 
وجه من يس���عى إلى تمييع الثورة عن أهدافها، وخلق صراعات تش���غل 
الش���باب عن الهدف األسمى، وعن الوصول إلى تحقيق أهداف الثورة، 
المتمثلة في إس���قاط النظام، والس���عي للوصول إلى دول���ة مدنية تكفل 
الحري���ة والعدالة والمس���اواة بي���ن مختلف أبناء هذا الش���عب.   هذا 
وقد طالب الشباب  جميع منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان 
وكل الشرف���اء واألحرار ف���ي العالم بإدانة مثل ه���ذه التصرفات وتحمل 

المسؤولية إزاءها وتوثيقها حتى ينال مرتكبوها جزاءهم العادل. 

تدع���ي رعايتها للحق���وق والحري���ات أن يقع بهذا الس���قوط 
الم���دوي منته���كاً لحق���وق اإلنس���ان ومص���ادراً للحري���ات 

ومحرضاً على ما ارتكبت من مجازر«.
وأش����ار نواب تعز المس����تقلين عن المؤتمر إلى »أن المسيرة 
الحي����اة الراجل����ة التي قام بها أحرار وحرائر تعز وش����اركتهم بها 
كثير من أحرار وحرائر اليمن كانت مسيرة سلمية منطلقة من 
محافظة الس����الم تعز التي تعتمد الكلمة بدل الرصاص والقلم 
ب����دل الص����اروخ والمدف����ع«، مضيفاً »لق����د ش����اهد العالم كله 
تلك المس����يرة الس����لمية التي س����طرت التاريخ بأقدام أبناء تعز 
وبصدور عارية وقلوب عامرة باإليمان بالله وتعشق الحرية«.
وأعلن النواب المس���تقيلين من ح���زب المؤتمر بمحافظة 
تع���ز مقاطعتهم جلس���ات مجل���س الن���واب »احتجاجاً على 
تل���ك الجريمة«، مؤكدين في الوقت ذات���ه رفضهم »منح أي 

ضمانات للقتلة والمجرمين«.

شباب مسيرة الحياة  للمال ووزعت مبالغ مالية تتجاوز ال� 3 
آالف ريال لكل مشارك مقابل عودتهم إلى تعز.

وأك����د صبر إعداد مس����يرة الحياة لبرنامج تصعيدي س����لمي 
سيتم من خالل تنظيم مسيرات تشمل المناطق التي لم يسبق 
للمظاهرات ان وصلتها ، مش����يرا إلى ان ش����باب مس����يرة الحياة 
حلقوا رؤوس����هم اس����تعدادا لبدء تنفيذ البرنام����ج التصعيدي 
ال����ذي أقر ي����وم أمس الثالثاء من قبل قيادات مس����يرة الحياة، 
وس����يبدأ التنفيذ م����ن اليوم األربعاء  كما نف����ى صبر وجود أي 
نوايا لش����باب مس����يرة الحي����اة بالع����ودة إلى تع����ز دون تحقيق 

األهداف التي خرجوا من أجلها بطريقة سلمية.
وحول عالقة شباب مسيرة الحياة بما حدث من اشتباكات 
باألي����دي واله����راوات يوم الثالثاء في س����احة التغيي����ر أكد صبر 
ع����دم وج����ود أي عالق����ة للش����باب بالح����ادث، مش����يرا إل����ى أن 
ماحدث كان موجهاً ضد النائب البرلماني احمد س����يف حاشد 

الذي أكد تعرضه لالعتداء على أيدي  عناصر إصالحية.
واعتب���ر صب���ر ما ح���دث ليل���ة األح���د ف���ي مي���دان التغيير من 
اعتداءات على ش���باب مس���يرة الحياة انتقاماً ناجماً عن تراكمات 
س���ابقة لم يكن شباب مسيرة الحياة يعلمون بها، وأضاف: لم أكن 
أتوق���ع أن يتم إطالق رصاص داخل س���احة التغيير من قبل جنود 
يتبعون الفرقة االولى مدرع ، وحول االشتباكات التي حدثت بين 
شباب مسيرة الحياة ومجاميع من حزب اإلصالح ليلة االحد  قال 
صبر: إن ما تعرض له ش���باب مس���يرة الحي���اة كان عمال ممنهجا 
حي���ث تم االعتداء على الش���باب ع���دة مرات، وقال إن���ه بعد أن 
فض���ت الفرقة االش���تباكات وصادرت س���يارته الخاصة )اعيدت( 
وأعلن شباب مسيرة الحياة تنظيم مسيرة إلى الفرقة االولى مدرع 
،اتخذ ش���باب مس���يرة الحياة اجراء مدنياً للتعبير عن احتجاجهم 
عل���ى الح���ادث الذي أدى إل���ى إصاب���ة مايزيد عن 50 ش���اباً وذلك 
باإلض���راب عن الطع���ام أمام المنصة م���ن الس���اعة الواحدة ظهرا 
وحتى الخامس���ة عص���راً، إال أن مجاميع من حزب اإلصالح حملت 
هراوات ومطارق وعصياً ومنعوا شباب الحياة من االعتصام، فتم 
اع���الن اإلضراب عن الكالم بعد ذلك حتى الس���اعة الثامنة مس���اء 
،ولم يتم االس���تجابة لمطالبنا بمحاس���بة المعتدين على الش���باب 
فت���م خل���ع المالب���س احتجاجا عل���ى تلك األعم���ال العدائي���ة التي 
مورس���ت ضد الش���باب الذين قدموا من محافظة تعز مشيا على 
األقدام ، ليس إلحداث مشاكل في ساحة التغيير بل لتغيير وضع 
واس���تمر االحتجاج حتى الس���اعة الثانية عشرة لياًل ، وأش���ار صبر 
الى ان الناطق اإلعالمي باس���م اللقاء المشترك عبده العديني تبنى 
القضي���ة وقدم اعت���ذاره عن ما حدث باإلضافة ال���ى اعالن اللجنة 

التنظيمي���ة عب���ر المنص���ة اعتذاره���ا أيض���اً.
وفي سياق متصل كشفت القيادية في الثورة الشبابية السلمية 
بشري المقطري عن سعي تجمع اإلصالح لالستحواذ على مسيرة 

الحياة منذ انطالقها في محافظة تعز حتى وصولها الساحة
بش����تى الوس����ائل وأش����ارت إلى تعرض القي����ادات التي قادت 
المسيرة لحمالت إعالمية ممنهجة وسيل من االتهامات منها 
إلصاق تهمة العمل مع الحوثيين ووصفهم بالمندسين وعمالء 
األم����ن القوم����ي وطالب����ت المقط����ري بتش����كيل لجن����ة تحقيق 

محايدة فيما يتعلق بمجزرة دار س����لم التي يكتنفها الغموض.
م����ن جان����ب متص����ل قال����ت مص����ادر مطلع����ة ان الناش����طة 
الحقوقي����ة أمل الباش����ا تعرضت هي األخرى العت����داء من قبل 

اللجان األمنية. كما جاء في تصريح الوسط.

تع���رض له من قبل عناص���ر تتبع اإلصالح في مي���دان التغيير جاء 
عل���ى خلفية دعوت���ه لتأس���يس اللجن���ة التحضيرية لجبه���ة إنقاذ 
الث���ورة التي كانت بمبادرة ش���خصية منه وذل���ك إلنقاذ الثورة من 
مؤامرة كبيرة تتعرض لها ولصد محاولة مصادرة العمل الثوري.

وأش����ار رئي����س التحال����ف المدن����ي إن الجبهة المعل����ن عنها 
تضم كافة ألون الطيف الس����ياسي من ليبراليين وحراك جنوبي 

وشباب الصمود ومكونات أخرى. 
حاش����د الذي تعرض لعدة اعتداءات في س����احة التغيير من 
قب����ل عناص����ر تتبع تجم����ع اإلصالح ال����ذي بات شريكاً رئيس����اً 
ف����ي الس����لطة، أك����د أن تلك االعت����داءات التي  تقوم به����ا اللجنة 
األمنية التي يس����يطر عليها اإلصالح  أصبحت شبه يومية ضد 
كل م����ن يعارض توجهات اإلصالح في الس����احة، وأش����ار إلى أن 
تلك الممارس����ات العدائية ارتفعت بصورة مخيفة بعد توقيع 
المبادرة الخليجية، مشيراً إلى أن هناك سيل من االنتهاك التي 
مورس����ت بحق شباب الثورة وعلى الرغم  من مخاطبتنا حزب 
اإلص����الح على مدى العشرة األش����هر الماضية بهدف وقفها، إال 

أننا لم نجد أي إجراءات ملموسة على أرض الواقع. 
وأك����د حاش����د أنه عق����ب االعتداء ذل����ك تواصل م����ع رئيس 
حكوم����ة الوف����اق محمد س����الم باس����ندوة ورد عليه ب����أن ذلك 
عمل "مجنون" واكتفى قحطان الناطق الس����ابق للقاء المشترك 

بالتبرير أن المعتدين ليسوا إصالحيين .
وجرا ذل���ك أعلن مجموعة كبي���رة من الحقوقيي���ن واإلعالميين 
وش���باب الث���ورة تضامنهم الكامل مع حاش���د وعلى رأس���هم توكل 
كرمان، التي قالت: أعلن تضامني مع المناضل أحمد سيف حاشد 

وأدين االعتداء ال���ذي طال���ه، وأدع���و للتحقي���ق م���ع المعتدي���ن.
ودع����ا الحقوقي����ون واإلعالمي����ون ش����باب الث����ورة للحد من 
االعت����داءات المتواصل����ة م����ن قب����ل اللجن����ة األمني����ة التابع����ة 

لإلصالح، خوفاً من تفاقم األمور . 
م����ن جهة أخ����رى  وفي تصريح للوس����ط: اتهم رئي����س اللجنة 
اإلشرافي����ة لمس����يرة الحياة محم����د احمد صبر قي����ادات تتبع 
اإلصالح بمحاولة االستحواذ على قرار مسيرة الحياة من خالل 
تنصيب ش����باب  من أتباعه للحديث باس����م مس����يرة الحياة في 
منصة التغيير بصنعاء  وإقصاء قيادات المس����يرة ، وأكد صبر 
في تصريحه للوس����ط بأن عناصر تتبع اإلصالح اس����تغلت حاجة 

ولم تكتف األحزاب السياس���ية والقوى التقليدية المتحالفة 
معه���ا بالس���يطرة األمني���ة واإلعالمي���ة عل���ى س���احة التغيي���ر، 
ومص���ادرة وإلغ���اء اآلراء فحس���ب ، ب���ل وصل األمر إل���ى اعتقال 
الث���وار واالعتداء عليهم بالضرب، وإطالق النار عليهم، وتمزيق 
بعض خيامهم، واتهامهم بأنهم عناصر مدسوسة، وتابعة لألمن 
القومي، فضمن برنامج الس���فير األمريكي لتشويه مسيرة الحياة 
بص���ورة مس���تمرة قام���ت مليش���يات الفرقة ومليش���يات تابعة 
لح���زب اإلص���الح باالعتداء على ش���باب مس���يرة الحي���اة الذين 
كان���وا يقطنون ف���ي خيمة المنتدى الس���ياسي للش���باب، وخيام 
ش���باب الصمود في س���احة التغيي���ر جولة الش���هداء ، ففي فجر 
الثالث���اء  و بطريقة غادرة وبدون س���ابق إن���ذار تم االعتداء على   
ش���باب مسيرة الحياة � الذين تقطعت أرجلهم وهم يسيرون على 
أقدامهم نحو العاصمة � بعد فراغهم من أداء صالة الفجر ، ولم 
يكونوا  يعلموا أن يد الغدر تنتظرهم لتسفك دماءهم، ومن ِقَبل 
من كانوا يعتقدون أنهم إخوان لهم من شباب اإلصالح و الفرقة 
األول���ى م���درع ، وبطريقة ممنهجة ، ومدروس���ة ونيات مبيتة، 
قدمت مجاميع مس���لحة بمختلف األس���لحة ) السالح األبيض، 
الس���كاكين، اله���روات، العص���ي الكهربائية، الحج���ارة المعدة( 
بمعي���ة إطالق النار من قبل جنود الفرقة، وباشروا االعتداء على  
المنتدى السياسي الكائن في جولة الشهداء، والذي كان ضيوف 
مس���يرة تعز يبيت���ون فيه رجم���اً بالحج���ارة م���ن كل اتجاه ومن 
س���طوح بعض المنازل المج���اورة، وباشروا الش���باب بالضرب، 
وتقطي���ع الخيام بالس���كاكين، حتى الخيمة الطبية لم تس���لم من 
االعت���داء فق���د كس���روا األِس���رَّة المتواضع���ة، وعبث���وا باألدوية 
البس���يطة، الجدير بالذكر  أن الحادثة ل���م تكن عابرة ففي نفس 
اللحظ���ة التي ش���نوا هجومهم الغ���ادر على المنتدى الس���ياسي، 
كان���ت هناك مجامي���ع وبنفس األس���لوب تعتدي عل���ى المركز 
اإلعالمي لشباب الصمود، وباءت محاولتهم لتدميره  بالفشل. 
الجدي���ر بالذك���ر بأن يوم األح���د الماضي وأثناء قراءة ش���باب  
مس���يرة الحياة  بيان لهم في المنصة وترديد شعار الشعب يريد 
إسقاط النظام ،تم االعتداء عليهم بالضرب، وفي الليل في الساعة 
الحادي���ة  تم تكس���ير س���ياراتهم الت���ي كانت تحم���ل  صوتياتهم، 
واقتادوه���ا إل���ى مقر  الفرق���ة  أولى م���درع، وكس���رو زجاجتها- 

وسط أجواء مشحونة باالستهجان أقدم شباب ساحة الحرية 
على إحراق العلم األمريكي .

ه���ذا وكان ن���واب تع���ز المس���تقيلين عن ح���زب المؤتمر 
قد انتقدوا تصريحات الس���فير األمريك���ي ووصفوها بالضوء 

األخضر لقتل الثوار
وج���اء ف���ي بي���ان ص���ادر عنه���م »يدي���ن الن���واب بش���دة 
تصريحات السفير غير المس���ئولة التي كانت أحد األسباب 
الرئيس���ية المش���جعة للنظام لالعت���داء على هذه المس���يرة 
الس���لمية مما أدى إلى ارت���كاب النظام لتل���ك المجزرة وهو 
مطمئن من عدم المس���اءلة كون ذل���ك التصريح الصادر عن 

السفير عبارة عن ضوء أخصر له«.
وأض���اف  البيان »ما كان لرجل بحجم س���فير أعظم دولة 

علي عبدالوهاب

جواز الكذب
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يبرر  أن  أراد  فمن  التعبير،  جاز  إن  مطاطية  السياسة كلمة 
النفاق عليه أن يسمي حكومة االئتالف ب� )الوفاق(..

أنها  يدعي  الحق  وق��ول  ال��ث��وري  الحسِم  ع��ن  يتخاذل  وم��ن 
سياسة )النفس الطويل(.

المحيطة،  الظروف  بحسب  كالحرباء  يتلون  أن  أراد  وم��ن 
يقول: إنها )سياسة المرحلة(.

ومن أراد أن يرضي جميع األطراف � رغم استحالة ذلك � يقول: 
إنها سياسة )مسك العصا من المنتصف(..

يعمل  البعض،  بعضهم  مع  الصادقون  الثواُر  يصطف  وحين 
تس����د( كما  ْق.  )َف��رِّ هو  سياسي  مبدٍأ  على  المزيفون  الثوار 
والحوثيين  تعز  شباب  بين  ال��دس  ممارسة  البعض  يحاول 

والحراك والشباب المستقلين.

الشمس،  ث��ورَت��ن��ا واض��ح��ة وض���وح  إن  لهم  ت��ق��ول  وح��ي��ن 
ويقولوا:  الطاولة(  )تحت  من  نعمل  أن  البد  لك:  يقولوا 
بالمشاركة في الحكومة،  إن المشترك يؤدي فعاًل سياسياً 

وآخراً ثورياً من خالل الساحة.
الحق  وإنَّ  والثوار،  الشهداء  خنتم  إنكم  له:  تقول  وحين 
)المحافظة  علينا  اآلن  لك:  يقول  الثورة،  استمرار  يقتضي 

على المكتسبات(.
الصادقة  الثورية  اإلعالمية  رسالتك  إيصال  تحاول  وحين 
تشُن أجهزتهم اإلعالمية حرباً تخوينيًة عليك، باالعتماد على 
يصدقك  حتى  واك��ذب  اك��ذب   ( هو  مضلل  إعالمي  أسلوٍب 
الناس ( فيروجون أنك أمن قومي، ومندس، ومخرب، وشاق 
للصف، وتعلن سهيل عن عودة شباب مسيرة الحياة إلى تعز 

بعد أن حققوا أهدافهم مع أن هذا غير صحيح وكذب.
وحين يشعر أولئك المزيفون بأن جهدهم اإلعالمي لم ُيجِد، 

وأن أقنعتهم قد انكشفت، وأن الشباَب بدؤوا يصطفون مع 
الثوار الصادقين، فيعمدون إلى  )الضرب والبكاء ( فيعتدون 
على  شباب تعز  وشباب الصمود بالضرب المبرح ويخربون 
ووح��دِة  ال��ث��ورِة  على  يتباكون  نفسه  الوقت  وف��ي  خيامهم، 
الصف والخيار الثوري، وهم من باع الثورة بمجرد التوقيع 

على المبادرة الخليجية.
االع��ت��داءات  ه��ذه  أم��ام  نفسك  عن  تدافع  ألن  تضطر  وحين 
لك:  ليقول  األمين  بالناصِح  لك  نفَسه  مقدماً  أحدهم  يأتيك 
أنت )تسبح ضد التيار(، أو: ال تتهور في تصنيف أعدائك ف� 

)عدو اليوم صديق الغد(.
فيا أيها الساسة: أنتم اخترتم المبادرة ونحن اخترنا الثورة، ولم 
يعد قناع الثوريين على وجوهكم، فال تصادروا حقنا في اختيار 
طوفان  بوجه  تقفوا  وال  ننشده،  ال��ذي  التغيير  صناعة  أسلوب 

ثورتنا الصادقة.. وخالصة القول: لكم سياستكم ولنا ثورتنا.

في مظاهرة  صعدة الحاشدة وزعت ورفعت 
صور الشهيد جار الله عمر ، وفي الكلمة التي  
عن  تحدث كثيرا  الفيشي  مالك  أبو  ألقاها 
نضال الفقيد،وأشار إلى الى ممارسات الفكر  
التكفيري الذي قتله، ونوه بأن الذي يستبد 
أن  يمكن  ال  به  ويستبد  منصة  بميكرفون 
احيى  ف��ي   إب  وف��ي  محافظة   ، باألخر  يقبل 
السياسية  القوى  من  الذكرى  غفير  جميع 

والثورية الذكرى التاسعة صباح األربعاء.
لالغتيال  ال��ت��اس��ع��ة  ال���ذك���رى  واع��ت��ب��روا   
مناسبًة  عمر  ال��ل��ه  ج��ار  الكبير  المناضل 
إلحياء قيم النضال السلمي والحوار الوطني 

وال��ت��ض��ح��ي��ة م��ن اج���ل ال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة 
والديمقراطية وبناء الدولة المدنية وغيرها 
من قيم الثورة التي ضحى الشهيد بحياته في 
سبيلها ومن اجل المشاركة والمصالحة بين 

جميع مكونات المجتمع المدني.
البيضاء مهرجان  في مدينة  اليوم  كما نظم 
الحفل  وخ��الل  المناسبة..  بهذه  احتفائي 
بمدينة  ال��ث��وار  أبناء  ساحة  في  أقيم  ال��ذي 
التي  الكلمات  م��ن  ع��دد  القيت  البيضاء, 
أشادت بمناقب الفقيد واكدت إن الشهيد 
جار الله كان مناضال فريداً وثائراً حراً حمل 

على عاتقه روح الثورة بقيمها الوطنية.

منهم مستمدة  الدولة  بأن  الشعوب  إيهام  تعني:  السياسيين  قاموس 
شخصياتها  الكواليس  خلف  من  دولة  تشكيل  يتم  أن  على  لتخديرهم 
أكثر والًء ألمريكا وأعمق صلة بها؛ ولذا تركز الواليات المتحدة عملها 
الشعب،  أمريكا صديقة  بأن  وإيهامها  الشعبية،  القاعدة  تدجين  على 
عن  حكومة  انبثقت  ما  إذا  حتى  مصالحه،  وتساند  جانبه،  إلى  وتقف 
دون  تلقائيا،  أمريكا  فتوالي  الوهم،  حالة  مثل  تكون  الجماهير  هذه 
الماضي  الزمن  في  الحال  تثير سخطه، كما كان  أن تغضب شعبها، وال 
مستبدين،  حكام  تدجين  على  المتحدة  الواليات  فيه  اعتمدت  الذي 
من خاللهم تحصل على ما تريده من خيرات األمة المقموعة بالحديد 
والنار، وليس ثمة شك في أن أمريكا في سياستها هذه قد صنعت  أقبح 
عدوانيتها  بسبب  العالم كله  في  بل  العربي  الوطن  في  ليس  لها  صورة 
حاولت  مهما  األخ����رى،  ال��ش��ع��وب  على  ل��ل��ح��روب  وشنها  المفرطة، 
الشعوب  مع  التعاطف  قناع  بارتدائها  حقيقتها  وإخفاء  المراوغة 
نحن  لنا  وعداؤها  مصالحهم،  على  الحرص  وادع��اء  بجانبهم  والوقوف 
لنا،  بالنسبة  وملموس،  وواضح  ومتجدر،  عميق  والمسلمين،  العرب 
ونحن ندرك خداعها، فهي ال تتردد عن ممارسة أي أسلوب من أجل 

إذالل العرب ونهب ثرواتهم.
وتعتبر  لبنان،  لتدمير  الفسفورية  بالقنابل  الغاصب  الكيان  تمد  إنها 
تدمير وحصار غزة،  في  إرهابية، وتساهم  لبنان منظمة  في  أكبر حزب 
وتلعب دور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي التي تقف حاجزاً 

ضد تطبيق قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ومن أدوارها "النزيهة و الحيادية" مثاًل، دعم إسرائيل في االستيطان، 
و"االستيطان" - لمن ال يعرف- هو كلمة محببة للتخفيف من الحقيقة 
واستقدام  جديدة،  فلسطينية  أراض��ي  وم��ص��ادرة  احتالل  تعني  التي  

مرتزقة من أنحاء العالم ليسكنوا فيها.
شخص  ماليين  أربعة   "4000000" من  أكثر  أمريكا  قتلت  العراق  وفي 
عددهم  البالغ  الحصار  وفترة  1991م  عام  عدوان  ضحايا  إلى  باإلضافة 
السابقة  الجرائم  الفترة 1991 و2003م،  وكل  في  أكثر من مليوني عراقي 
من أهم حوافز العرب لالعتقاد جازمين بأن مصيرهم سيكون كمصير 

العراق إذا لم يقفوا معاً ضد أمريكا.
تنفذه  الذي  والتدمير  القتل  جرائم  المتابع  على  يخفى  ال  اليمن  وفي 
فتعمد  المحافظات،  من  عدد  في  اليمنيين  ضد  األمريكية  المقاتالت 
تدعم  بالمقابل  لكنها  النظام،  ضحايا  مع  التعاطف  مظاهر  إب��داء  إلى 
ب��ارد،  ب��دم  اليمنيين  ضد  القتل  ليمارس  السلطة  في  صالح  علي  بقاء 
ولذا فأمريكا شريكة صالح في جرائمه، وهي تسعى في الوقت نفسه إلى 

مخادعة الشعب اليمني.
ومن مظاهر خداعها أنها تعمل على: ))ضرورة اإلسراع في إنجاز قانون 
ذات  لنا  قيل  وال��ذي  الخليجية  المبادرة  تضمنته  ال��ذي  الضمانات، 
يوم أن سعادة السفير اعتذر عن التوقيع عليها مع غيره من السفراء 
األوروبيين كشهود ألن قوانين بلدانهم تحرم حماية المجرمين(( حسب 

تصريحات عيدروس النقيب
لقمع  شرعياً  غطاًء  ليصنع  األي��ام  هذه  ينبري  األمريكي  بالسفير  وإذا 

مسيرة الحياة القادمة من تعز مشياً على األقدام 
إلى  تأت  ولم  التغيير،  لساحة  الدخول  تنوي  تكن  لم  الحياة  فمسيرة 
في عقر  نهائياً  النظام  بإسقاط  الثورة  إنما هدفها حسم  صنعاء وتعود، 
داره. عندها نفد صبر السفير وأحس بأن المؤامرة األمريكية المسماة 
القادمين  تعز  شباب  أي��دي  على  تموت  س��وف  الخليجية  بالمبادرة 
تصريحه  وأتى  المسيرة  لقمع  المؤيد  موقفه  فأعلن  الحياة,  مسيرة  في 
إلى  إشارة  دونما  سلمية،  ليست  ))بأنها  النقيب:  قال  لها، كما  واصفاً 

المعطيات والبراهين التي انطلق منها ليحرض القتلة ومصاصي الدماء 
نساء  بينهم  عشرة  فيقتلوا  المسيرة  في  المشاركين  على  االعتداء  على 

ويجرحوا العشرات((
لمشاعر  اح��ت��رام  أدن���ى  يكنون  شاكلته  على  وم��ن  السفير  ك��ان  فلو 
الشعوب � كما يحبون أن يتظاهروا بذلك � لما وصف مسيرًة كما قال 
المدن  من  بعدد  م��ارة  صنعاء  إلى  تعز  من  ))انطلقت  النقيب:  عنها 
والمحافظات اليمنية سيراً على األقدام دون أن تكسر في طريقها غصناً 
من شجرة أو زجاجة عصير على مدى خمسة أيام((  بأنها غير سلمية، 
تلك،  لتصريحاته  رافضة  خرجت  التي  الجماهير  لمطالب  والستجاب 
ومطالبًة إياه بالرحيل واالعتذار لمسيرة الحياة، إال أنه لم يستجب ألقل 
المطالب، تأكيداً منه أن موقفه من المسيرة لم يتغير،  األمر الذي دفع 
ببالطجة آخرين لفعل ما لم يفعله بالطجة صالح في حق شباب مسيرة 
الحياة في ساحة التغيير من االعتداء عليهم أكثر من مرة، مستخدمين 

الغطاء األمريكي ذاته.
أساس  أي  نتساءل:  األمريكيين،  لخداع  إدراكنا  واقع  من  هنا  ونحن 
انطلق منه هذا التصريح، وبأي حق يتدخل السفير األمريكي في شئون 
إدانة  عن  غافلة  اآلن  بالوفاق حتى  يسمى  ما  هي حكومة   وأين  بالدنا، 
تحركات السفير األمريكي، وأي سلمية يعني، وهل نحن أمام سلمية على 

الطريقة األمريكية، مواصفاتها ومعاييرها تلبي مصالحهم؟
الذي  السالم  نمط  على  تأتي  فايرستاين  يريدها  التي  السلمية  وه��ل 
ما  حسب  بأوطاننا  ويعيثون  المسلمين،  يقتلون  وه��م  إليه  يدعون 
إليه  آلت  ال��ذي  المزري  الوضع  ذلك  وع��دوان��اً،  وسلباً  قتاًل  يشتهون 
صورة أمريكا  البلد "المنافح" زوراً عن مبادئ الديمقراطية والحرية 
يعني  ،إنما  به  ينادون  الذي  السالم  معنى  نفهم  جعلنا  العالم،  حول 
الدراسات واألبحاث  االستسالم والخضوع، وهذا ما استحث مراكز 
األمريكية إلى تبني سياسة تعمد إلى محو آثار تلك السياسة الغاشمة، 
أو على األقل التخفيف من حدتها وعواقبها، لكي تغطي على عدائها لنا، 

وتحاول إقناعنا بأنها حاضنة

دالل��ة كلمة  من  يفهم  ما  هذا  عنهم،  وتنبثق  الجماهير،  من  ُتستمد  المدنية  الدولة 
)مدنية( وما يتبادر إلى ذهن أي إنسان بدون أدنى شرح لها، لكن مفهومها وداللتها في 

وأف���راد  ق���ادة  لها  ت��ع��رض  ال��ت��ي  االع���ت���داءات  سلسلة 
التغيير  ساحة  ال��ى  وصولهم  منذ  الحياة«  »مسيرة 
لحزب  التابعة  األم��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ان  قبل  م��ن  بصنعاء 
اإلصالح وقوات الفرقة األولى مدرع، والتي بلغت حد 
الثائر محمد  الرصاص عليهم وتحطيم سيارة  إطالق 
أن  على  قوي  مؤشر  المسيرة،  ق��ادة  أب��رز  صبر  أحمد 

المسيرة في طريقها الصحيح. والحملة اإلعالمية التي 
تشنها منابر اإلعالم وصفحات الفيسبوك التابعة لهذا 
الحزب على هذه المسيرة المليونية التي قدرت قناة 
بمليوني  فيها  المشاركين  عدد  البريطانية   )BBC(���ال

شخص مؤشر آخر على أنها في طريقها الصحيح.
الى  وصولها  بعد  المسيرة  هاجمت  ال��ت��ي  المنابر 
كانت  اليمن  في  السلمية  للثورة  المركزية  الساحة 
بعد  ولكن  المسيرة  لتبني  السبل  بشتى  سعت  قد 

سرقتها  محاولتها  مع  وبالتوازي  أهدافها  تحريف 
باعتبارها  إص��الح��ي��ة  ق���ي���ادات  تلميع  خ���الل  م��ن 
كل  أن  وي��ب��دو  ل��ل��م��س��ي��رة.  الحقيقية  ال��ق��ي��ادات 
محاوالتها المبذولة في سرقة المسيرة باءت بالفشل 
والصفحة  »سهيل«  قناة  تتهم  ول��ه��ذا،  اآلن،  حتى 
الرسمية ل�«ساحة الحرية« بتعز التي انطلقت منها 
يمنية  مسيرة  إل��ى  تتحول  أن  قبل  ابتداء  المسيرة 

كبرى، تتهم المسيرة بأنها ممولة من إيران!

م������ن أح��������ب ال�����ح�����ي�����اة ع��������اش ذل���ي���ال

»سهيل« وصفحة ساحة تعز ضد »مسيرة الحياة«، لماذا؟

عبارات تحتاج إلى إكمال

نبيل سبيع

هاشم شرف الدين

1 � لم يتجرأ نظام صالح على إرسال بالطجة لإلعتداء على الشباب في ساحة التغيير، 
وتجرأ على ذلك ............

2 � لم يسقط شهداء الثورة الشعبية السلمية من أجل ............
3 � لم يقطع شباب مسيرة الحياة مائتين وستين كيلومترا من تعز إلى صنعاء 

كي ............
التغيير خوفاً  بإلقاء كلمتهم من على منصة  الحياة  لشباب مسيرة  ُيسمح  لم   �  4

من أن ............
5 � لم تنقل قناة سهيل خبر االعتداءات على شباب مسيرة الحياة ألنها ............
6 � لم يتعامل النظام والقوى الثورية المزيفة مع مسيرة الحياة على أنها مسيرة 

سلمية، ألن ............
مسيرة  من  شهداء  سقوط  عقب  الوطني  الوفاق  حكومة  تستقل  لم   �  7

الحياة ............
8 � لم تصل مسيرة الحياة إلى السبعين ألن ............

 التكملة:
1 � من يصنفون أنفسهم مدافعين عن الشباب في الساحة..

2 � أن يستبدلوا نظاما قمعيا بآخر يشبهه..
3 � يرقصوا ويحتفلوا بساحة التغيير..

الثورة،  والتأكيد على  بأهداف  الخليجية،  ويذكروا  للمبادرة  يعلنوا رفضهم   �  4
حلمهم بالدولة المدنية.

5 � قناة حزب من المشترك وليست قناة الثوار األحرار.
6 � السفير األميركي نعت المسيرة بغير السلمية.

7 � ألن الحكومة جاءت بناء على المبادرة الخليجية التي خان المشترك فيها كل الشهداء.
8 � النظام بوجهيه السياسي )المؤتمر والمشترك( والعسكري اعتدوا عليها وغيروا مسارها.

لكم سياستكم ولنا ثورتنا

كان الالفت في الهجوم المسلح الذي نفذته مليشيات اإلخوان وعناصر 
بصنعاء صباح  التغيير  ساحة  في  الثورة  شباب  مدرع ضد  األولى  الفرقة 
اتهم  التي  األمريكي  السفير  لتصريحات  أنها جاءت كرجع صدى  الثالثاء 
الشغب  إث��ارة  هدفهم  سلميين،  غير  بأنهم  الحياة  مسيرة  شباب  فيها 

والفوضى في العاصمة صنعاء..
اآلن اتضحت أهداف الحملة التكفيرية والتحريضية التي تبناها جناح 

في حزب اإلصالح منذ اكثر من شهر ضد الحوثيين..
بعض قادة اإلخوان وشركائهم في القبيلة والجيش المنشق، ، شرعوا في 
قيادة الثورة المضادة ، ألنهم  منذ البداية  ال يرون مصلحة لهم في اكتمال 
مشوار الثورة، التي ستزيح الفاسدين في السلطة والمعارضة  على السواء 
الخليجية  المبادرة  بأن  وحلفائه  اإلص��الح  حزب  يرى  الذي  الوقت  ،وفي 
كفيلة بإزاحة الرئيس صالح وأالده من طريقهم  يخشون  أيضا أن تفلت 
إنما  ألنهم  أمرها،  زمام  وتملك  سيطرتهم   من  والتغيير  الحرية  ساحات 

ركبوا موجة الثورة للوصول إلى السلطة ونهب الثروة ..
اليوم تتضح الحقائق اكثر من أي وقت مضى والفضل في ذلك لمدينة 

تعز ولشبابها وفتياتها..
اليمنية  ال��ث��ورة  جسد  في  ال��روح  نفخ  أع��ادت  التي  المدينة  تلك  تعز 
المعارضة  أحزاب  بعض  ارتداها  التي  الزيف  أقنعة  ومزقت   ، المغدورة 
الذي  الثوري  التصعيد  ك��رة  ودحرجت   ، الماضية  الثورة  شهور  ط��وال 

أصاب فايرستاين وحلفائه في صنعاء بالرعب واإلحباط ..
بعض قادة اإلصالح وحلفائهم في الجيش والقبيلة كانوا وال زالوا 
يتنفسون فساد النظام ويعيشون نفس عقليته ، غير أنهم يريدون 
أطماعهم وفسادهم بصبغة إسالموية طالبانية، ظانين  أن يسوقوا 
انهم يستغفلون عاطفة الناس، وال يعلمون أن ذائقة اليمنيين تنفر 
أو  مشروعة  غير  أه��داف  لتحقيق  اإلس��الم  استغالل  أسلوب  من 

لمصادرة حق اآلخرين في الحرية والتعبير عن الذات ...
الثورة حتى  في مسيرة  المضي  اليمني  أبناء الشعب  إن  قدر 
النهاية مهما كلفهم ذلك من تضحيات، لكنها بالتأكيد ستكون 
اقل من األثمان التي سيدفعونها في حال سمحوا لطالبان اليمن 

باختطاف الثورة وسرقة مكاسبها ...
في الوقت الذي تهاوت أنظمة اكثر قوة وحديدية من النظام اليمني 
في تحقيق  اليمنية وفشلها  الثورة  تساءل كثيرون عن سر مراوحة   ،
شهدته  أن  يسبق  لم  ال��ذي  الجماهيري  الزخم  من  بالرغم  أهدافها 

الجزيرة العربية منذ مئات السنين
بأغالل  كبلت  السلمية  ال��ي��م��ن   ش��ب��اب  ث���ورة  أن  البعض  ينتبه  ل��م 

المعارضة وحلفائها في القبيلة والجيش منذ وقت مبكر،
التي  واإلقصائية  المسيئة  والتصرفات  الحديدية  القبضة  ومثلت 
سر  األحمر   محسن  علي  وجنود  التنظيمية  اللجان  عناصر  مارسها 
ال����دوران . وال تتعلق م��خ��اوف حزب  ال��ث��ورة ع��ن  ت��وق��ف ع��ج��الت 
اإلصالح من انفالت مقود الثورة من يديه بالحرص على بقاء صالح 
وأبناءه فهم يكرهونهم ، لكن ليس لله ، وال حبا في الوطن وإنما ألنهم 

القوة التي تحول دون وصولهم للسلطة ..
وجوهر خوف اإلخوان والجنرال من وصول الثورة إلى نهايتها ليس 

سرا يحتاج إلى كلمة مرور أو كثير ذكاء ، فهل هناك من يجهل موقع 
الجنرال علي محسن األحمر في النظام،  ألم يكن قائد الفرقة الرئيس 
ملفات  أكثر  ترتبط  وب��ه  عاما،   33 ط��وال  لليمن  الفعلي  بل  الثاني 

الفساد والنهب وتأجيج الحروب وعمليات الثأر على اإلطالق..
 الم يكن اإلخوان المسلمين شركاء للنظام ، واحتكروا  الحق الحصري في 

ترسيخ نظرية طاعة ولي األمر وتجريم الخروج عليه ؟؟
وف��ارس  سميع  وص��ال��ح   ، مصطفى  ط��ه  ونصر  الهتار  حمود  يكن  أل��م 
السقاف وعبد الولي الشميري وغيرهم  من أدوات علي محسن واإلصالح  

وال زالوا يمارسون التقية ويخادعون أسيادهم داخل النظام؟
الم يعمل الهتار وغيره من مواقعهم في الحكومة على ضرب خصومهم 
مع  حصل  كما  واالستئصال  االجتثاث  إلى  الدعوة  لدرجة  وأمنيا  دينيا 

الحوثيين والحزب االشتراكي اليمني عام 94م؟
الم يعمل أولئك وغيرهم ممن ال نعلمهم � الله يعلمهم � على 
مدار الفترة الماضية على تقوية نفوذ اإلخوان عقائديا ولوجستيا  

ومالم يتمكنوا من السيطرة عليه تم افساده وتشويهه؟
نعم لقد وقعت الثورة اليمنية في كمين محكم حين انسحب 
جزء النظام األكثر بشاعة ووحشية إلى الساحة الخلفية للثورة 
فيما بقي صالح وأبناءه طعما أقل أهمية لثورة وجدت نفسها 
إلى  أن قفز  القرصان  بعد ذلك  لبثت  ثقيلة ما  بأغالل  موثقة 

غرفة العمليات واختطف قرار الثوار..
وليس غريبا بعد ذلك أن ال تتاح الفرصة للشباب األحرار فرصة إلقاء 
بيان مقتضب أو مشاركة عابرة من منصتهم وفي  ساحتهم وهم من قدموا 

من تعز مشيا على األقدام..
وحقا صدق من قال " حاميها حراميها"

حميد رزق

مسيرة كشف الحقائق

مهرجانات احتفائية بالذكرى التاس���عة 
الغتيال الشهيد جارالله عمر  إشهار جبهة إنقاذ الثورة بساحة 

الخميس أمس  بصنعاء  التغيير 


